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ЈЕДИНСТВЕНИ УКУСИ СРБИЈЕ
Београд је други пут био центар промоције висококвалитетне премијум хране на сајму Belgrade Food Show. То је била јединствена прилика да произвођачи и купци размене знања и да се повећају шансе за
развој и извоз домаћих премијум производа. Поред изложбеног дела,
на манифестацији су организована бројна предавања и трибине на актуелне теме, па се говорило о перспективама српске прехрамбене индустрије, извозу, брендирању земље, укусима и наградама, е-трговини
и младима у индустрији хране.
У разговору са излагачима, малим произвођачима премијум производа у Србији, сазнали смо да им је квалитет на првом месту, како
сировина, тако и финалног производа, а да је важно да производ буде
иновативан јер то траже савремени потрошачи, као и да је неопходна
адекватна промоција.
Наша прича о успешном послодавцу који је пример добре праксе
води нас овог пута у Лесковац, који је у 19. веку имао чак 13 фабрика
текстила и због тога је назван „Мали Манчестер“. После година стагнације, поново се отвара шанса да оживи текстилна индустрија у том
граду, јер долазе нови инвеститори. Један од њих је компанија Jeanci
Serbia која од 2010. године успешно ради и запошљава нове раднике.
Они истичу да имају добру сарадњу са Националном службом за запошљавање и да су један број нових радника пронашли уз помоћ Програма обуке на захтев послодавца и стицања практичних знања, а кажу да
су и даље заинтересовани за програме НСЗ, посебно за обуке на новим
дигиталним машинама за кројење и шивење, па тако, истичу, сваке недеље у производњу уводе до 10 нових радника.
Водимо вас на Сајам запошљавања који је одржан у Центру за
културу „Влада Дивљан“ на Палилули у Београду. Понуду слободних
послова представило је 26 фирми, којима је било потребно више од
1.000 радника различитих профила и степена квалификација. Још један сајам запошљавања одржан је у Зајечару, на којем се представило
око 20 послодаваца који су тражили 120 радника.
У Краљеву је организована додела сертификата полазницима који
су успешно завршили обуку за завариваче. Сертификате и атесте добило је 10 заваривача, што ће им омогућити да конкуришу за једно од
најтраженијих занимања на тржишту рада. Обука је спроведена у оквиру пројекта „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање“.
У Вршцу је почела реализација још једне обуке Националне
службе за геронтодомаћице, у коју је укључено петоро незапослених,
до сада су започете и обуке за зидаре и фризере, а у плану је и информатичка обука за особе са инвалидитетом.

Одржана конференција „Туризам Србије - Партнерства
за бољу будућност“
Потребни још бољи кадрови

10

Послови огласи
Јавни позив
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Наука и образовање

11
12
13
23
25
32
32
33

Почетак породичног посла уз субвенцију НСЗ за
самозапошљавање - Стаклорезачка радња „Дечански“
Стабилан предузетнички подухват

75

Припремљен Нацрт закона о социјалном
предузетништву
Предуслови за увођење подстицаја за
социјална предузећа

76

Представљени резултати Индекса глобалне
конкурентности
Боље оцене за тржиште рада и активну
политику запошљавања

77

Отворен јавни позив
Бесповратна средства за иновативна решења

78

У Србији послује око 2.000 текстилних предузећа
После деценија кризе буди се домаћа
текстилна индустрија

79

Предузетничка прича
Трудом и квалитетом шире тржиште

80

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић

Светски дан хране – 16. октобар
Правилна исхрана у служби здравља
појединца и здравља планете

82

Шта нисмо знали о Михајлу Пупину

83

Редакција: Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић, Катарина Јовичин, Јелена Бајевић,
Тамара Сарић, Славица Даниловић, novine@nsz.gov.rs
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/2929-302
Лектор: Бранка Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић
Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.

Редакција

Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Сарадња НСЗ са послодавцима

Л

ВЕЛИКА ТУРСКА ИНВЕСТИЦИЈА
У МАЛИ МАНЧЕСТЕР

есковац је у 19. веку имао 13 фабрика текстила и због тога је
назван Мали Манчестер. Почетком деведесетих година прошлог века, у текстилној индустрији у
граду и околини радило је више од 10.000
људи. Након хиперинфлације и ратних дешавања, град је остао готово без иједне
фабрике. Наду за оживљавање текстилства вратили су нови инвеститори, а
међу њима и турска компанија „Jeanci
Serbia“.
Компанија „Jeanci Serbia“ d.o.o. са седиштем у Лесковцу послује у Србији од 2010.
године. Њен оснивач је Jeanci Konfeksiyon
Tekstil Sanayi ve Ticaret, која у Турској постоји
од 1996. године. Одлука да се инвестира у
Србију донета је и због тога што наша држава, осим са европским државама, има
економско и стратешко партнерство и са
Русијом.
Основна делатност компаније је производња одеће, мушких, женских и дечјих
панталона, јакни и шортсева. Готови производи су углавном од тексаса, канвас
платна или сатена, а претежно се извозе
на тржиште западне Европе. Ова компанија ради и за најпознатије светске брендове, као што су: Antony Morato, Dressmann,
Volt fashion, Zara, River Island, Maxmara,
Holy fashion.
Заступник компаније у Србији, Јасин Дениз (Yasin Deniz), истиче да је компанија пословање у Србији започела у
бившој великој фабрици „Летекс“ са свега
20 радника и машинама које су узели у
закуп. Касније су проширили капацитете и увезли 250 машина из Турске, а постепено се повећавао и број запослених и
компанија се развијала. „Свих ових година наша компанија је инвестирала у проширење капацитета производње, а истовремено је и повећавала број запослених.
Целокупна досадашња инвестиција у
Србији вредна је више од десет милиона

евра, а тренутно запошљавамо 1.050 радника“, каже Дениз.
Током 2014. године отворен је нови
погон за прање и фарбање текстила, у
коме се обављају послови прања, шмирглања и фарбања фармерица и панталона од памука. Исте године је уведен
и биолошки третман за пречишћавање
отпадних вода и хемикалија, у складу са
највишим европским стандардима. Као
социјално одговорна компанија, а након
катастрофалних поплава које су погодиле Србију током 2014. године, у Крупњу
је отворена још једна фабрика, која данас
запошљава 150 радника. Почетком ове
године компанија се преселила у нови,
већи погон бившег предузећа „Синтетика“, што је омогућило набавку нових машина, аутоматизацију производног процеса и повећање ефикасности.
Пуних осам година „Jeanci Serbia“ и
филијала НСЗ у Лесковцу имају одличну
сарадњу. У прилог томе говори податак
да је компанија учествовала на свим сај-

мовима запошљавања, да је 80% запослених ангажовано уз посредовање Националне службе за запошљавање, те да
је део новопримљених финансиран кроз
програме обуке на захтев послодавца и
стицања практичних знања. Због изузетног доприноса у промовисању политике
запошљавања и запошљавању особа са
инвалидитетом, на предлог Филијале
Лесковац НСЗ, компанији „Jeanci Serbia“
је 2015. године додељено признање НСЗ.
„И даље смо заинтересовани за програме НСЗ, посебно обуке на новим дигиталним машинама за кројење и шивење.
Сваке недеље у производњу уводимо до
10 нових радника које обучавамо“, каже
наш саговорник и додаје: „Ускоро завршавамо са инвестиционим циклусом и наш
приоритет у следећој години биће запошљавање. Тачније, у плану је да имамо
1.500 запослених у компанији“.
Јована Стојковић је тренутно на обуци
у компанији. И поред тога што је струковни економиста, због лоше материјалне ситуације прихватила је да научи послове
шивача и запосли се. „На евиденцију сам
се пријавила у августу ове године, одмах
по завршетку школовања. Од саветника
сам добила информације о програмима
НСЗ, али сам и сама дошла директно у
компанију, јер ми је посао био преко потребан. Сада сам на обуци на машини за
шивење и задовољна сам условима рада и
својим напредовањем у учењу“, каже Јована за „Послове“.
Поред запошљавања још око 500 радника током следеће године, у плану је и отварање малопродајног објекта у Лесковцу,
у којем ће моћи да се купе производи намењени искључиво извозу.

Марија Стевановић
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ТЕМА БРОЈА Одржан други Belgrade Food Show

ЈЕДИНСТВЕНИ УКУСИ СРБИЈЕ

Х

рана је један од најатрактивнијих
производа које Србија има да понуди
свету, па је ове године, други пут,
Београд био центар промоције висококвалитетне премијум хране, која је
спој традиције и модерног и прилагођена
је укусима најзахтевнијих потрошача.
Организатор сајма Belgrade Food Show
је Асоцијација за промоцију српске хране
уз подршку УСАИД Пројекта за конкурентну привреду, чији је циљ повећање
кнкурентности сектора домаћег воћа и
поврћа.
Сајам висококвалитетне хране био је
јединствена прилика да се сретну произвођачи и купци, да се размене знања
и повећају шансе за развој домаћих премијум производа. После успешног прошлогодишњег сајма, на којем је било око
80 излагача и 30 купаца из 11 земаља и
на којем је одржано око 140 пословних
састанака, овогодишња манифестација
окупила је 110 произвођача из Србије и
региона.
Фокус је на богатству природе, односу према тлу и квалитету и укрштању
традиције са ових простора са савременим глобалним трендовима. Манифестација промовише домаћу производњу
хране као богатство наше земље, привреде и културе, са жељом да подржи произвођаче и повезивање људи, компанија
и тржишта у јединствени еко-систем.
Посебна пажња ове године посвећена је
премијум храни, која подразумева аутентичност, иновације у рецептури и производњи и врхунски квалитет сировина и
самог производа.
Сајам Belgrade food show отворила је потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зора-
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Belgrade food show био је одлична прилика домаћим
произвођачима висококвалитетне хране да се представе
великом броју купаца и повежу са другим предузетницима.
Посебна пажња ове године посвећена је премијум храни, која
подразумева аутентичност, иновације у рецептури и
производњи и врхунски квалитет сировина и самог
производа

на Михајловић и том приликом рекла да је
храна бренд Србије, баш као и људи, попут
Новака Ђоковића или Николе Тесле.
„То је српски бренд. Храна је наше
злато и све док се организују овакви сајмови то је знак да Србија живи и развија
се. Градимо путеве, пруге, отварамо аеродроме, да би оно што се произведе у нашој земљи могло да се извезе ван Србије.
Циљ нам је да искористимо потенцијал
прехрамбене индустрије и висококвалитетне хране. Влада је препознала значај ове области и због тога настављамо
да подржавамо произвођаче, да њихове
производе учинимо доступнијим. Све то
радимо због тога да повежемо целу Србију и да створимо услове да наши људи
остану да живе и раде у својој земљи“,
истакла је министарка. Она је нагласила
да сваком ко дође у Србију храна остави
један од најбољих утисака и да се нада да
ће следећи сајам имати још више излагача, а да ће садашњи произвођачи до тада
забележити још боље резултате и већи
извоз својих квалитетних производа.

Отварању сајма присуствовала је и
Шенли Пинчоти, директорка УСАИД-а у
Србији, оценивиши да наша земља има
потенцијал да буде лидер у производњи
висококвалитетне хране. „Прехрамбена
индустрија представља одличну могућност и огроман потенцијал за Србију. Сведок сам тога да се овде храна припрема
са великом креативношћу и љубављу и
желим да подржим и допринесем да то
сазнају и људи у региону и свету“, истакла је Шенли Пинчоти, додавши да је
сајам изузетна прилика да се предузетници упознају, повежу и да на најбољи
начин представе своје производе и начин
рада великом броју људи. Она је потврдила да ће организација УСАИД због свега тога наставити да подржава Србију у
циљу даљег економског развоја.
Представник организатора, члан Управног одбора Асоцијације за промоцију
српске хране Дејан Ранђић, истакао је да
је ова манифестација посвећена Србији и
региону и нашој најквалитетнијој храни
која се може наћи на домаћем, али и на
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страном тржишту. „Ово није само сајам
и изложба већ и конференција на којој
се говори о трендовима и новинама у области висококвалитетне хране. Сигуран
сам да ће са ове манифестације сви изаћи
још уверенији да Србија има шта да понуди, да ћемо допринети томе да још више
предузетника крене путем производње
хране и да ћемо следеће године имати
нове произвођаче сјајних производа“, рекао је Ранђић.
Првог дана сајма говорило се о перспективама српске прехрамбене индустрије, извозу, брендирању земље, укусима и наградама, е-трговини и младима у
индустрији хране.

Разговори о премијум храни
О улози висококвалитетне хране у повећању извоза и важности доброг имиџа
Србије, када је реч о висококвалитетној

Бесплатна публикација о запошљавању

храни, на почетку конференцијског дела
сајма говорио је Александар Павловић,
директор УСАИД-овог пројекта за конкурентну привреду. Истичући да је прошле
године на првом сајму било присутно 35
купаца из целог света, а да их је ове године 55, рекао је да је то сигуран знак да се
добар глас далеко чује и да постоји интерес за српску храну.
„Наша прерађивачка индустрија има
доста простора за напредак, расте извоз
воћа и поврћа и треба радити на додавању вредности сировинском производу
како би се добио што већи број премијум
производа које данас потрошачи траже.
Премијум произвођачи користе посебан
начин производње која подразумева добијање здравог производа, паковања су
еколошка и маркетинг је у тој области
веома важан, па компаније које праве
врхунски квалитетне и иновативне про-

изводе користе све канале за промоцију.
Такви произвођачи су пример за етичко
и друштвено одговорно пословање, они
су цењени, па се тако гради и позитиван
имиџ целе земље“, каже Павловић. Он
додаје да премијум сегмент у прерађивачкој индустрији доноси резултате и за
индивидуалне произвођаче и за заједницу. „Повећава се конкурентност и профит.
Ми смо велики извозници примарних
пољопривредних производа и додати
вредност на тај производ тренутно је у
фокусу. На тај начин се отварају нова тржишта и то је шанса за Србију“, истиче.
Поред изложбеног дела сајма, на
којем се представило 110 произвођача,
током два дана манифестације организовани су бројни панели на занимљиве
теме, који су окупили искусне стручњаке, представнике великих трговинских
ланаца, мање произвођаче, а разговори
су били усмерени на перспективе српске
индустрије хране, могућности за извоз,
глобалне трендове тржишта.
Један од панела који је привукао пажњу
посетилаца био је „Брендирање земље као
дестинације висококвалитетне хране“, где
се говорило о томе шта је бренд, како се
добија премијум производ, шта савремени
потрошачи желе од производа, како на домаћем, тако и на страном тржишту.
Један од панелиста, Сенад Махмутовић, државни секретар у Министарству
пољопривреде, шуумарства и водопривреде, рекао је да је та тема врло комплексна и да бренд једне земље може
бити неки град, компанија, човек, а да је
оно што га издваја то што код потрошача
буди емоцију кад на то помисли.
„Бренд је нешто што је јединствено
и препознатљиво, а сам процес брендинга одвија се у свести потрошача. Ми
смо земља која је место сусрета различитих култура и традиција, а награђени
смо разноликом климом, квалитетном
земљом, часним људима који чувају традицију. На нашем и на страним тржиштима уочен је тренд већег интересовања за
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производе који имају додатну вредност,
посебна својства и карактеристике, одликује их специфичност производње. То
су производи који су спој традиционалног и савременог и који се налазе у систему заштите географског порекла. Они
купцима нуде квалитет и поузданост и
због тога се за њега везују“, објашњава
Махмутовић.

Произвођачима је квалитет
на првом месту
У разговору са излагачима, малим
произвођачима премијум производа у
Србији, сазнајемо да им је квалитет на првом месту, како сировина, тако и финалног производа. Да је важно да производ
буде иновативан, јер то траже савремени
потрошачи, као и да је важна адекватна
промоција. „Због тога су овакви сајмови
изузетно важни да се повежемо, упознамо конкуренцију и представимо се што
већем броју купаца“, кажу за „Послове“.
Миодраг Врбић, из фирме „Чаробна
шума“ из Ужица, прича нам да они праве
природне сокове, намазе од малине и купине и сирће од дивље јабуке. У питању је
породична фирма која постоји више од 20
година и стално унапређује своју производњу. Почели су као предузеће које пружа услугу цеђења домаће јабуке, а данас
су већ бренд на тржишту. „Ми користимо
увек најквалитетније сировине да бисмо
добили квалитетан производ. Сада смо
се фокусирали на маркетинг јер нам је то
била слабија страна, па смо тако први пут
и решили да се представимо на једном
оваквом сајму. Овде можемо да видимо
како друге фирме раде и да се повежемо
и упознамо велики број потенцијалних
купаца“, каже Миодраг.
Прави пример компаније која прави
премијум производе је „Станишић БИО“,
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„Храна је наше злато и све док се организују овакви сајмови
то је знак да Србија живи и развија се. Циљ нам је да
искористимо потенцијал прехрамбене индустрије и
висококвалитетне хране, да повежемо целу Србију и да
створимо услове да наши људи остану да живе и раде у
својој земљи“, истакла је потпредседница Владе
и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зорана Михајловић, приликом
отварања сајма

који прави висококвалитетне премијум
намазе од шумских печурака и леблебија,
све намирнице су искључиво органске, а
печурке су дивље, са српских планина.
Ана Јовић, нутрициониста у компанији,
каже да су веома задовољни потражњом
на домаћем тржишту, а да извозе намазе и на америчко тржиште, земље ЕУ и у
Црну Гору.
На сајму смо могли да пробамо и намаз од меда са додатком лешника, малине и вишње. Намазе „Веверко“ прави Мирко Перић, а како каже, суштина је што је
начин израде иновативан, па производ
задржава све биолошки вредне састојке.
Он је учествовао у програму „ДМ инкубатор“ и прошао озбиљну и стручну обуку, тако да је развио рецептуру основног
намаза од меда са додатком лешника и
направио нова два производа, један са
малином и лешником, док је у други додата вишња.
„Нашим потрошачима се свиђају нови,
иновативни производи који су потпуно
природни. До сада нисмо извозили намазе, али је и то у плану“, прича нам Мирко.

Да је све лакше заједничким снагама, говори и прича савеза „Оригинал Србија“, који
окупља српске произвођаче са заштићеним
географским пореклом и помаже им у промоцији. То су лесковачки ајвар, футошки купус, златарски сир, сремски кулен, ариљска
малина, фрушкогорски мед...
Вук Вујачић, из Савеза, објашњава да
је њихова жеља да промовишу производе који представљају амбасадоре српске
квалитетне хране, али и да подстакну
сертификацију и извоз наших производа.
„У Европској унији је веома важно да
производ има заштићено географско порекло, јер се то повезује са традицијом“,
истиче Вук.
Сајам висококвалитетне хране – Belgrade
food show јединствени је догађај који је
комбинација изложбе квалитетне премијум хране, едукативне конференције
и прилика за сусрете и повезивања. Асоцијација за промоцију српске хране уз
подршку УСАИД-а организује ову манифестацију са циљем да Србију позиционира као лидера у региону Југоисточне
Јелена Бајевић
Европе у тој области.
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Уз субвенције НСЗ

КРОЈЕЊЕМ ДО ОСТВАРЕЊА СНОВА
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
на новоотвореним радним местима у 2019. години, расписан je
22. фебруара и траје до 29. новембра. Ова субвенција одобрава
се послодавцима који припадају приватном сектору и који запошљавају незапослена лица из категорије теже запошљивих,
а то су: млади до 30 година - без квалификација или са ниским
квалификацијама, старији од 50 који имају статус технолошког
вишка, Роми, особе са инвалидитетом, корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослена лица (на евиденцији
су дуже од 12 месеци), жртве породичног насиља. Кроз наведени програм у овој години запослена су 43 лица са евиденције
Филијале Кикинда НСЗ, од којих је 10 особа са инвалидитетом.
Један од послодаваца - корисника ове субвенције је Слађана
Француски, која је је 2015. године, кроз исплату новчане накнаде у једнократном износу, отворила Кројачки салон „S&M style“.
„Уз помоћ средстава Националне службе за запошљавање,
дугогодишњу идеју преточила сам у реалност. Радњу сам отворила 2015. године, са циљем да изразим своју креативност
и маштовитост, а уједно и суграђанима пружим услуге којих
у нашем граду има мало“, истакла је Слађана и додала: „Од
велике помоћи били су ми запослени у кикиндској филијали
за запошљавање, као и обука из предузетништва“. Након само
пар месеци пословања, посао и тржиште су се проширили, тако
да је Слађана аплицирала за програм запошљавања лица која
припадају категорији теже запошљивих и ангажовала једно
лице са евиденције.

Поред финансијске помоћи коју је остварила кроз мере НСЗ
и која јој је пружила сигурност на почетку самосталног рада,
наша саговорница истиче и изузетну сарадњу са запосленима
у Одељењу за предузетништво и програме запошљавања у
Филијали Кикинда, који су јој пружили адекватну помоћ приликом аплицирања за средства по јавном позиву. „Запослила
сам радницу-колегиницу и на овај начин проширила и побољшала врсту и обим услуга које салон пружа. Суграђанима који
имају свој стил одевања и не подлежу трендовима, него желе
аутентичност у одевању, кроз своје сугестије и рад пружам задовољство у добијању крајњег циља, односно, одевног предмета који нам и јесте заједнички циљ, на обострано задовољство“,
каже Слађана.
У 2019. години, салон је користио и средства НСЗ за запошљавање једног лица са евиденције које припада категорији
теже запошљивих, дугорочно незапослено лице, на евиденцији
дуже од 12 месеци. Висина субвенције одређена је степеном
развијености локалне самоуправе, а Слађана наводи да јој је
помоћ била добродошла. „Препоручила бих свима који улазе
у свет предузетништа да смело прате своје жеље и идеје, а уз
помоћ средстава која додељује Национална служба за запошљавање, сви смо ближе остварењу својих снова“, истиче задовољно власница Кројачког салона „S&M style“. Весна Данић

ОБУКА ЗА ГЕРOНТОДОМАЋИЦЕ
У Вршцу је ових дана почела реализација још једне обуке у организацији Националне службе за запошљавање. У питању је обука за геронтодомаћице, у
коју је укључено 5 лица. Обука се састоји од практичног и теоријског дела, у укупном трајању од два месеца. Запослени у Геронтолошком центру Вршац, где
се одржава обука, полазнике су упознали са планом и
програмом едукације и пожелели им добродошлицу.
Геронтолошки центар је идеално место на коме полазници могу да стекну сва потребна знања и вештине који су им потребни да би касније самостално могли да пруже помоћ болесним и старим лицима. Након
завршене обуке сви полазници добијају сертификат.
До сада су започете и обуке за зидаре и фризере,
а очекује нас и реализација информатичке обуке за
особе са инвалидитетом.
Сања Рабијац
Бесплатна публикација о запошљавању
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Сајам запошљавања на општини Палилула

ПОСЛОДАВЦИ ЗАДОВОЉНИ
КАНДИДАТИМА, А НЕЗАПОСЛЕНИ
ПОНУДОМ

У

Центру за културу „Влада Дивљан“ у Београду, одржан је
Сајам запошљавања у организацији палилулске Службе
београдске филијале НСЗ и Градске општине Палилула.
Догађај је био одлично посећен и од стране послодаваца
и од стране незапослених, а и једни и други се слажу да је сајам
испунио њихова очекивања.
Понуду слободних послова представило је 26 фирми којима је било потребно више од 1.000 радника различитих профила и степена квалификација: оператери у кол-центру, промотери, технолози, виљушкаристи, магационери, котлари, погонски
електричари, саветници и заступници у осигурању, службеници обезбеђења, помоћни радници и радници у производњи,
комисионари, возачи Б, Ц, Д и Е категорије, столари, машинбравари, социјални радници, медицинске сестре, неговатељице, физиотерапеути, куварице, спремачице, курири, продавци,
књиговође, дерматолози, фризери, козметичари, администратори, ливци, машинци, заваривачи, бравари, шивачи, програмери, штампари, књиговесци...
Према речима председника Општине Палилула Александра Јовичића, на територији општине је тренутно око 6.500
незапослених суграђана, што представља рекордно смањење
незапослености у овом делу Београда. Он је изразио наду да ће
доћи до још већег пада незапослености након отварања индустријског парка у Борчи.
„Очекујемо отварање неколико хиљада нових радних места
у наредне три године, када заживи индустријски парк у Борчи,
који ће привући нове стране инвестиције. Такође, планирамо
још једну велику инвестицију на територији наше општине, на
потезу Реве и Крњаче, где ће преко сто хектара грађевинског
земљишта бити понуђено инвеститорима, односно одређеним
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ПОСЛА ИМА ЗА СВАКОГА
„Компанија ‚Кока-кола‘ је на сајам дошла првенствено у потрази за помоћним радницима у производњи и магацину, а потребни
су нам и виљушкаристи. Интересовање незапослених је велико,
тако да смо, поред тражених занимања, прикупили и један број
CV-а за разне друге позиције. Иначе, слободна радна места обично оглашавамо преко онлајн портала за запошљавање, а на
основу конкурса на који се затим кандидати пријављују и шаљу
своје CV-е. Колеге из људских ресурса их потом прегледају и процењују колико је сваки кандидат компетентан за тражено радно
место, а после уже селекције кандидати се позивају на завршни
интервју“, објашњава Бошко Шарац, супервизор магацина репроматеријала и додаје да су услови рада у компанији одлични
и да сви имају могућност напредовања и у оквиру свог сектора
и међу секторима, по чему је, како каже, „Кока-кола“ већ свима
добро позната.
Француско-израелска компанија „Алфа козметик“ има своје
представништво у Београду још од 2013. године. Према речима
Валентине из Сектора за људске ресурсе, компанија се бави продајом козметике и нуди комплексну негу лица и коже, а у Београду имају преко 7.000 клијената.
- Људи долазе лично код нас на пробу препарата и третман да
би се затим одлучили да ли ће постати наши клијенти. Рекламу
немамо, а тестере не делимо, већ људи долазе код нас на пробу
искључиво по индивидуалној препоруци некога ко је већ био код
нас. На палилулски сајам запошљавања смо дошли јер нам требају консултанти за негу, кол-оператери, дерматолози, менаџери продаје, фризери, физиотерапеути, продавци, козметичари и
административни радници. Сајам се показао као јако добар и за
сат времена смо већ сакупили преко 30 CV-а“, каже Валентина.
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ДОБРЕ ПОНУДЕ
Мирјана Перић је по занимању посластичар, 17 година је радила у струци, а сада је скоро 10 година званично без посла. У
том периоду је помало радила, углавном без пријаве. На сајму је
наишла на више понуда различитих послова за које каже да би
могла да их обавља.
„Указао ми се велики број прилика за конкурисање, чиме сам
пријатно изненађена. Мислим да CV нисам предала свега код
пет-шест послодаваца, док сам код свих других оставила, што
CV, што своје податке, мејл-адресу, број телефона и већ имам
заказане разговоре. Поред тога што сам тражила посао за себе,
код неких послодаваца сам оставила и CV свога сина, који је
завршио правно-пословну школу“, прича Перићева и додаје да
се нада да ће посао наћи ближе Борчи, где живи.
Горан Јовановић је по занимању возач Б и Ц категорије, а без
посла је последња два месеца. Будући да је ово занимање тренутно веома тражено и код нас и у свету, на сајму је пронашао
више добрих понуда.
„Уместо да предам CV, на више штандова сам попунио пријаве које су ми дали послодавци. Конкурисао сам за радно место возача, а на другим местима и за посао магационера, јер
имам радног искуства у томе. Распитао сам се о условима рада
и уопште о предузећима и мислим да су понуде добре, а и да
су ми шансе да добијем посао добре, јер су ми одмах заказали
разговоре“, каже Јовановић.

ПРЕДСТОЈЕЋИ САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
компанијама, попут ‚Меите‘ која је дошла у Обреновац. Уколико
би нам све то успело, на нашој општини за две до три године готово да више нећемо имати незапослених, као што су то успеле
да ураде Стара Пазова, Инђија и многе друге општине које се
налазе поред ауто-пута. Преко наше општине ће ићи обилазница око Београда, која ће спајати ауто-путеве, а пролазити
кроз Крњачу, где ће се градити нови мост преко Аде Хује, а то
ће обезбедити да будемо једна од најатрактивнијих општина
у Београду за привлачење домаћих и страних инвестиција и
отварање нових радних места“, најавио је Јовичић.
Директор београдске филијале НСЗ Добросав Марић је истакао да Национална служба за запошљавање заједно са градским општинама током године организује више сајмова запошљавања на територији Београда. Како наглашава, сајмови
су добра мера, која обезбеђује да, у посматраном периоду од

Сајам запошљавања у Вршцу одржаће се у четвртак, 24. октобра, у хотелу „Србија“, а учествоваће око 20 послодаваца. Дан
касније, 25. октобра, очекују нас чак три сајма у Србији: у Владичином Хану представиће се 15 компанија, исти број послодаваца учествоваће на сајму у Рашкој, са понудом од 100 радних места, док ће Филијала за град Београд НСЗ организовати
Сајам запошљавања у Младеновцу, у Спортско-рекреативном
центру „Љубомир Ивановић Геџа“, а најављено је присуство 25
послодаваца који ће понудити 250 радних места.
У Београду се у суботу, 26. октобра, организује још један сајам
запошљавања, и то у општини Чукарица, где ће бити присутно
око 30 послодаваца, док ће у Пироту у четвртак, 31. октобра, у
сали “Газела” бити понуђено око 200 радних места.
Филијала за град Београд организује 17. новембра Сајам запошљавања у Земуну, у хотелу „Југославија“, на којем ће око 50
послодаваца понудити чак до 800 радних места.
У Крагујевцу, у сали Црвеног крста, биће организован сајам
у четвртак, 7. новембра, а у Београду, 26. новембра, на Академији пословних струковних студија, где ће бити понуђено око
500 радних места.

6 месеци након одржавања, негде око 30 посто незапослених
учесника добије посао.
„Ресорно министарство и Национална служба ове године
су за Београд определили преко триста милиона динара подстицајних средстава за нова радна места и друге мере за подстицање запошљавања. Грађани Палилуле који живе у Борчи,
Котежу и Крњачи Националној служби сада могу да се обрате
и са своје стране реке, јер у Борчи имамо једног евидентичара
који може да им понуди основне услуге. Поред тога, до краја
године ћемо се додатно приближити грађанима тог дела Палилуле, тако што ћемо у Борчи поставити и два саветника за
запошљавање, који ће нашим клијентима, послодавцима и незапосленима, моћи да пруже комплетну услугу, тако да више
неће морати да долазе на Гундулићев венац“, најавио је Марић и додао да се незапосленост на територији града Београда
смањила испод десет посто и да анкетна стопа незапослености
тренутно износи негде око 7,7 процената са трендом даљег
смањења у наредном периоду.
Незапослени су на сајму били у прилици да успоставе директан контакт са послодавцима, представе се и предају им
своје радне биографије (CV). На штанду Националне службе незапослени и послодавци могли су да добију све информације
о актуелним програмима НСЗ за подстицање запошљавања, а
незапосленима је била пружена и помоћ у писању CV-а.
Немања Новаковић

Бесплатна публикација о запошљавању
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Одржана конференција „Туризам Србије - Партнерства за бољу будућност“

ПОТРЕБНИ ЈОШ БОЉИ КАДРОВИ

Уз истицање резултата постигнутих у туризму последњих година, наведени су
приоритети у даљем развоју, међу којима и унапређење школовања кадрова за
ову привредну грану
„Србија мора да прати глобалне трендове у туризму и примењује нове технологије, будући да је туризам пионир у
томе, јер се више од половине резервација обавља преко интернета“, изјавио је
потпредседник Владе Србије и министар
трговине, туризма и телекомуникација
Расим Љајић. Он је на отварању конференције „Туризам Србије - Партнерства
за бољу будућност“ навео да су истраживања показала да је 63 одсто страних туриста за Србију као интересантну
дестинацију сазнало преко интернета, а
73 одсто резервисало је смештај путем
букинга. „Процена је“, истиче Љајић, „да
ће 2025. године чак 68 одсто путника на
свету бити ‚дигитални путници‘, који ће
својим путовањем управљати мобилним
телефоном“.
На конференцији коју је организовала „Адрија медија група“, министар
Љајић је навео и да је прошле године у
свету путовало 1,4 милијарде људи, што
је пет одсто више него годину дана раније. „Пројекције за ову годину нису тако
оптимистичне као што су биле пре неколико година, јер се очекује раст на европском и глобалном нивоу од три до четири
одсто“, каже Љајић. Он је навео да на то
успоравање утичу геополитичке прилике, протекционистичке мере које поједине земље примењују према другим
земљама, Брегзит и криза у еврозони.
Ипак, како наводи потпредседник Владе
Србије, предвиђања за наредну годину су
да ће раст туризма бити одржив и да ће
око 1,6 милијарди људи путовати светом.
Говорећи о месту Србије у тим глобалним кретањима, Љајић је истакао

МАГИЧНИХ 10 МИЛИОНА
НОЋЕЊА
Према речима министра трговине,
туризма и телекомуникација Расима
Љајића, Србија ће ове године испунити
циљеве из Стратегије туризма, а то значи више од 3,6 милиона туриста и више
од 9,6 милиона ноћења, тако да се приближава магичној цифри од 10 милиона
ноћења. Он је додао да Србија у наредне две-три године треба да, поред пет
постојећих (Београд, Нови Сад, Копаоник, Златибор, Врњачка Бања), развије
још пет топ-дестинација које би додатно
допринеле расту туристичког промета.
То су, како је навео, Палић, Доње Подунавље, Дивчибаре, Ниш и Сокобања.
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да Србија своју шансу за развој туризма
треба да тражи и у новим трендовима
и праћењу потреба савременог туристе,
који све чешће иде на краће одморе у
мање градске средине које још нису тако
популарне дестинације, а које су на међународном тржишту престигле путовања
на море, односно одморе на плажама.
Додао је и да Србија не треба да „измишља топлу воду“ него да своју стратегију
у привлачењу туриста даље развија
на културно-историјском наслеђу, гостопримству и гастрономији, што су три
кључна утиска која наводе страни туристи који долазе у нашу земљу.
Градоначелник Новог Сада Милош
Вучевић је на конференцији истакао да је

први услов за успех у туризму политичка
стабилност и предвидљивост. „То Србија
апсолутно испуњава и зато смо постали
атрактивни за посете иностраних туриста. Важан је, наравно, и садржај, а цела
Србија има шта да понуди, али нам треба
бољи маркетинг и нови вид презентације
који ће ићи у корак са временом, новим
технологијама и начином комуникације
млађих генерација. Потребна нам је и
боља инфраструктура, за шта је задужена држава и градови, али и већа улагања
и више иницијативе приватног капитала“, казао је Вучевић, који је посебно
нагласио да су у туризму јако важни
кадрови и да од њиховог унапређења зависи туристички развој целе земље. „Да
ли радимо са добрим кадровима, да ли
улажемо у људски потенцијал?“, упитао
је Вучевић, тврдећи да ако немамо адекватан људски кадар онда не значе ништа
сва друга улагања у туризам. „Шта нам
раде средње туристичке школе, шта је
са факултетима, где се обавља пракса,
да ли младе обучавамо по ономе што
је било 1984. или по оном шта ће бити
2024“, поставио је питања Вучевић.
Чуло се на конференцији и да улагања у туризам доприносе развоју привреде у целини, а да се све што улажемо
у инфраструктуру директно или индиректно рефлектује и на развој туризма.
Нови капацитети доприносе и повећаном запошљавању, а са тим у вези градоначелник Београда Зоран Радојичић навео је да у односу на 2014. годину главни
град има скоро двоструко више хотела.
„Било их је 67, а сада 120, чиме се повећала и запосленост“, рекао је Радојичић.
С. Даниловић
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У ОВОМ БРОЈУ

864

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

Јавни позив
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Наука и образовање

12
13
23
25
32
32
33

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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Јавни позив

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 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), чланa 4 Споразума
о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2019. годину број
3507-101-2/2019 од 08.05.2019. године (Анекса 1, 2 и 3 Споразума од 21.06.2019. године, 26.09.2019. године и 03.10.2019. године), захтева Oпштине Пријепоље за
поновним расписивањем јавног позива и сагласности надлежног сектора НСЗ, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2019. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица, незапослених особа са инвалидитетом и незапослених у стању социјалне потребе у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину и ЛАПЗ-ом, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених и незапослених особа са инвалидитетом, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) у сарадњи са Oпштином
Пријепоље (у даљем тексту: општина) на основу јавног конкурса.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из категоријe теже запошљивих сходно НАПЗ-у. На јавним радовима се радно
ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе,
- културне делатности (само за незапослене особе са инвалидитетом).
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима,
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу,
• накнаду трошкова обуке (Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом).
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица са евиденције незапослених у Пријепољу имају послодавци са седиштем или организационом јединицом на територији општине Пријепоље:
- органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
- јавне установе и јавна предузећа,
- привредна друштва,
- предузетници,
- задруге и
- удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада,
односно према седишту послодавца, односно у Филијали Пријепоље. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у Филијали Пријепоље Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука
о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијалi Пријепоље, на телефон: 719-034 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 21.10.2019. године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 25.10.2019.
године.

Посао се не чека, посао се тражи
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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈA
На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног
конкурса за попуњавање радних места у Управи за
извршење кривичних санкција („Службени гласник
РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8375/2019 од 28. августа 2019.
године, 51 број: 112-5030/2018 од 31. маја 2018.
године и 51 број: 112-5299/2018 од 6. јуна 2018.
године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд
Радна места која се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
У ПАНЧЕВУ

1. Подршка пословима здравствене
заштите
у Служби за здравствену заштиту,
у звању млађи саветник
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Медицинске науке
на академским интегрисаним, специјалистичким
студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ, односно
на основним студијама у трајању од најмање пет
година, положен државни стручни испит или стручни испит у области здравствене заштите, најмање
једна година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

2. Стоматолог

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Стоматолошке науке на академским интегрисаним студијама у обиму
од најмање 300 ЕСПБ бодова, односно на основним
студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит у
области здравствене заштите и најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција
- усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз
разговор са кандидатима;

3. Инструктор кувар

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, угоститељске струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, дрвопрерађивачке струке или шумарске
струке, положен државни стручни испит и најмање
две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина
комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

Место рада: Панчево, Баваништански пут бб
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

4. Руководилац Групе за биљну
производњу
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање научне области Биотехничке науке
- смер пољопривреда на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање три године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

5. Руководилац Групе за текстилну
производњу
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању сарадник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља Tехничко технолошких наука на основним академским студијама у
обиму од 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компентенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

6. Инструктор конфекционар

у Групи за текстилну производњу у
Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: средња стручна
спрема, положен државни стручни испит и најмање
две године радног искуства у струци као и потребне
компентенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

7. Инструктор дрвне производње

у Групи за дрвну производњу у Служби
за обуку и упошљавање,
у звању референт
2 извршиоца

Место рада: Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству (у пријави назначити редни број
радног места из текста конкурса као и назив радног
места за које се конкурише, име и презиме, датум
и место рођења, јединствени матични број грађана,
адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл-адресу за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно место
на које се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која
је наведена у условима за радно место - заједничко
за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда
да се против кандидата не води кривични поступак за
кривично дело које се гони по службеној дужности (не
старије од 30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из
радног односа, издата од стране државних органа у
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области здравствене
заштите или оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту- за
раднa места под р.б. 1 и 2 (у складу са чланом 101
Закона о државним службеницима државни стручни испит нису дужни да полажу државни службеници који су здравствени радници или здравствени
сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да полажу или су положили
стручни испит у области здравствене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту - за радна места
под р.б. 3, 4, 5, 6 и 7;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо ње - заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
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Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16) 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. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Сви докази прилажу се 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 потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
V Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и
правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у државном органу; 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 (члан
45 став 1 Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 55/14 и 35/19)
прописано је да се у радни однос не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се
гони по службеној дужности, лице против кога се
води кривични поступак за кривично дело које се
гони по службеној дужности, лице које је осуђено
на безусловну казну затвора у трајању дужем од три
месеца и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера, постоје
безбедносне сметње.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VII Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, провера стручних оспособљености, знања и
вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у просторијама Казнено-поправног завода
у Панчеву и Казнено-поправног завода у Сремској
Митровици. О дану и времену спровођења изборног
поступка кандидати ће бити обавештени телефоном
или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или
адресе) које наведу у својим пријавама.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места“.
IX Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел: 011/2685-305 (радним данима од
12.00 до 14.00 часова).
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X Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који конкуришу на више
радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе
уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
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 року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао 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 и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или суду или од стране јавног
бележника биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

ке; Политичке науке - смер за социјалну политику
и социјални рад и Филозофија-смер за андрагогију,
у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит
и најмање три године радног искуства у струци као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и
Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених
лица - усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима;

2. Комерцијални послови

у Одсеку за материјално-финансијске
послове у Служби за опште послове,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, друштвеног, економског или техничког смера,
положен државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција- усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима;

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.

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа пекарске, угоститељске или куварске
струке; положен државни стручни испит; најмање
две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног
конкурса за попуњавање радних места у Управи за
извршење кривичних санкција („Службени гласник
РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8375/2019 од 28. августа 2019.
године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд
Радна места која се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
У БЕОГРАДУ - ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

1. Васпитач

у Служби за третман, у звању саветник
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
Специјална едукација и рехабилитација - смер за
превенцију и третман поремећаја понашања, Психолошке науке, Педагошке науке, Социолошке нау-

3. Инструктор пекар

Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

4. Инструктор кројач

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа технолошке, кројачке или текстилне
струке; положен државни стручни испит; најмање
две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.
Место рада: Београд, Зрењанински пут бб
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
У БЕОГРАДУ

5. Лекар опште медицине

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
2 извршиоца
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Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Медицинске науке
на студијама другог степена интегрисане академске
студије у обиму од 360 ЕСПБ, односно на основним
студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит у
области здравствене заштите и најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

6. Медицински техничар

у Служби за здравствену заштиту,
у звању референт
3 извршиоца
Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, медицинске струке - општи смер, положен
државни стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштите и најмање две године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: знање
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

7. Радно место за притужбе и жалбе
осуђених лица
у Одсеку за правне и опште послове у
Служби за опште послове,
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и
Правилника о кућном реду казнено поправних завода и окружних затвора - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

8. Радно место за обрачун накнада и
зарада и благајну
у Одсеку за материјално-финансијске
послове у Служби за опште послове,
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, економске струке, положен државни
стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и
Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; вештина
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Зрењанински пут бб
Бесплатна публикација о запошљавању

IV У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЗАЈЕЧАРУ

9. Шеф Одсека за материјалнофинансијске послове
у Служби за опште послове,
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Економске науке,
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и
Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

10. Инструктор обуке за биљну
производњу и магацински послови
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, економске или пољопривредне
струке, положен државни стручни испит и најмање
две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Место рада: Зајечар, Изворски пут бб
V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству (у пријави назначити редни број
радног места из текста конкурса као и назив радног
места за које се конкурише, име и презиме, датум
и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл
адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
у степену стручне спреме прописане за радно место
на које се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених- заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која
је наведена у условима за радно место- заједничко
за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда
да се против кандидата не води кривични поступак
за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за сва радна
места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из
радног односа, издата од стране државних органа у

коме је учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области здравствене
заштите или оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту- за
радна места под р.б. 5 и 6; (у складу са чланом 101
Закона о државним службеницима државни стручни испит нису дужни да полажу државни службеници који су здравствени радници или здравствени
сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да полажу или су положили
стручни испит у области здравствене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту - за радна места
под р.б. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо ње - заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном испиту за рад у државним
органима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16) 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. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3) Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Сви докази прилажу се 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 потврђује стручна спрема, а која
је стечена у иностранству мора бити нострификована.
VI Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и
правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у државном органу; 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 (члан 45
став 1 Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 55/14 и 35/19),
прописано је да се у радни однос не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се
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гони по службеној дужности, лице против кога се
води кривични поступак за кривично дело које се
гони по службеној дужности, лице које је осуђено
на безусловну казну затвора у трајању дужем од три
месеца и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера, постоје
безбедносне сметње.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VIII Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту провера стручних оспособљености, знања и
вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у просторијама Казнено-поправног завода
у Београду, Казнено-поправног завода у Београду
- Падинској Скели и Окружног затвора у Зајечару.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или
телеграмом, на контакте (бројеве телефона или
адресе) које наведу у својим пријавама.
IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места“.
X Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел: 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до
14.00 часова).
XI Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који конкуришу на више
радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе
уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
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 року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао 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 и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од стране јавног бележника биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији 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.
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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 У
МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
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 стручне послове
уписа бродова, звање: самостални
саветник

Одељење за послове лучких капетанија,
Сектор за водни саобраћај и безбедност
пловидбе
1 извршилац
Опис послова: Припрема решења о првом упису
у уписник бродова, решења о упису у лист А, лист Б
(укњижба) и лист Ц (предбележба, забележба) улошка главне књиге уписника бродова, решења о преносу
уписа брода унутрашње пловидбе, решења о брисању
брода, решења о поновном упису брода, решења о упису бродова у градњи, за све лучке капетаније; припрема решења за уписе поморских бродова у Национални
уписник поморских бродова који води Лучка капетанија
Београд; даје стручна упуства лучким капетанијама у
вези са спровођењем и вођењем уписа; припремамишљења, упуства и пружа стручну помоћ лучким капетанијама у вези са уписима других пловила; пружа стручну помоћ лучким капетанијама у припреми решења и
издавања исправа из делокруга лучких капетанија;
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
пет година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

2. Радно место за припрему и обраду
података, звање: референт
Лучка капетанија Београд, Одељење за
послове лучких капетанија, Сектор за
водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Припрема податке за: упис бродова и осталих пловила; издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења бродарцима, друге књиге и исправе;
припрема и обрађује податке и документацију о
пловилима, посади и стању водног пута; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; учествује у раду комисија за полагање стручног
испита управљања чамцем, пловећим телом или
плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца;учествује у раду комисија за стицање
звања чланова посаде бродова трговачке морнарице; врши статистичку обраду података и израђује
извештаје; обавља послове из области заштите од

пожара; обавља и друге послове по налогу шефа
лучке капетаније.
Услови: Завршена средња школа,најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

3. Радно место за административноевиденционе послове, звање:
референт

Лучка капетанија Београд, Одељење за
послове лучких капетанија, Сектор за
водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац
Опис послова: Припрема података за издавање
пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења бродарцима и других књига и исправавезане за унутрашњу пловидбу; припрема и обрађује податке и документацију
о пловилима и посади, о стању водног пута и објектима безбедности пловидбе на водним путевима;
врши улазно-излазне ревизијена речним граничним
прелазима; учествује у раду комисија за полагање
стручног испита управљања чамцем, пловећим
телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; учествује у раду комисија за
стицање звања чланова посаде бродова трговачке
морнарице; врши статистичку обраду података и
израђује извештаје; формира и ажурира базе података о предметима, уписницима и другим актима;
евидентира службена путовања; обавља пријем
и евиденцију аката и предмета; обавља и друге
послове по налогу шефа лучке капетаније
Услови: Завршена средња школа, најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

4. Радно место за припрему и обраду
података, звање: референт

Лучка капетанија Сремска Митровица,
Одељење за послове лучких капетанија,
Сектор за водни саобраћај и безбедност
пловидбе
1 извршилац
Опис послова: Припрема податке за: упис бродова
и осталих пловила; издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава,
овлашћења бродарцима, друге књиге и исправе;
припрема и обрађује податке и документацију о
пловилима, посади и стању водног пута; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; учествује у раду комисија за полагање стручног
испита управљања чамцем, пловећим телом или
плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; врши статистичку обраду података
и израђује извештаје; обавља послове из области
заштите од пожара; обавља и друге послове по налогу шефа лучке капетаније.
Услови: Завршена средња школа, најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Сремска Митровица.

5. Радно место Шеф Лучке
капетаније, звање: самостални
саветник

Лучка капетанија Бездан, Одељење за
послове лучких капетанија, Сектор за
водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац
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Опис послова: Руководи и планира рад лучке
капетаније, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у лучкој капетанији; припрема мишљења о примени законских и
подзаконских прописа из области унутрашње пловидбе и иницира измене прописа; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима;
прописује услове пловидбе и издаје стручна упутства и саопштења за учеснике у пловидби; издаје
пловидбене дозволе, бродарске књижице, бродска
сведочанства, овлашћења бродарцима и организује
вођење уписника бродова и осталих пловила; даје
наутичке услове и наутичке сагласности којом се
утврђује да је техничка документација за издавање
одобрења за изградњу, реконструкцију доградњу,
адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката, као и других објеката од утицаја на безбедност пловидбе у
складу са датим наутичким условима;учествује у
раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим
објектом, учествује у техничком прегледу чамаца;
сарађује са органима, организацијама и привредним субјектима ипредузима мере у ванредним околностима у сарадњи са министарством надлежним
за унутрашње послове (трагање и спасавање и
сл.); обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.

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).

Услови: Стечено високо образовање из стручне
области саобраћајно инжењерство или машинско
инжењерство или из научне области правне науке или
економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету
или завршена Војна академија - смер навигација, најмање пет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места.

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:

Место рада: Бездан.

6. Радно место за припрему и обраду
података, звање: референт
Лучка капетанија Бездан, Одељење за
послове лучких капетанија, Сектор за
водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Припрема податке за: упис бродова и осталих пловила; издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења бродарцима, друге књиге и исправе;
припрема и обрађује податке и документацију о
пловилима, посади и стању водног пута; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; учествује у раду комисија за полагање стручног
испита управљања чамцем, пловећим телом или
плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; врши статистичку обраду података
и израђује извештаје; обавља послове из области
заштите од пожара; обавља и друге послове по
налогу шефа лучке капетаније.
Услови: Завршена средња школа, најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Бездан.
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.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак)
- провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући
и способнот критичког вредновања и анализирања
доступних информација.) - провераваће се путем
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - професионално окружење, прописи и
акти из надлежности и организације органа (Закон
о државној припадности и упису пловила) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из належности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из належности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из належности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон
државној припадности и упису пловила) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокурга
радног места (Закон о граничној контроли) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6.
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама)- провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - Релевантни прописи и акти из делокурга
радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације (усмено).
V Провера понашајних компетенција за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 6:
(Управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, орјентација ка укључењу
и променама, изградња и одржавање професионалих односа, савесност, посвећеност и интегритет)
- провераваће се путем психометријских тестова и
итервјуа базираном на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција за радно
место под редним бројем 5:
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 сва извршилачка радна места: 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 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.
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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.
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 се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
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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 18. новембра 2019. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на бројеве телефона или
e-mail 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 број 2.
(источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, 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 e-mail адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-719/2019 од 25. јануара 2019. године, 51 број: 112-2995/2019 од 26. марта
2019. године и 51 број: 112-8553/2019 од 28. августа
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 број 20.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за сарадњу у области
европских интеграција, у звању
млађи саветник
у Одсеку за координацију послова
европских интеграција - Сектор за
међународну сарадњу и европске
интеграције
1 извршилац

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.

Опис послова: Прикупљање података и размена информација у процесу европских интеграција
у оквиру Министарства као и са другим органима
државне управе и међународним организацијама;
учествовање у припреми информација, извештаја
и анализа за израду документа Програм економских реформи; унос, односно ажурирање података о усвојеним, односно планираним законима из
надлежности Министарства, као и других потребних
података у јединствену НПАА базу података; припрема материјала за састанке представника Министарства са Европском комисијом; припрема материјала за састанке и извештаја са састанака; обавља
стручно-оперативне и документационе послове из
области европских интеграција; остали послови по
налогу шефа Одсека.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.

Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на
специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног
стажа у државним органима као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

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.
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.

2. Радно место за координацију
и програмирање пројеката
финансираних из средстава
ЕУ и развојне помоћи, у звању
самостални саветник

у Одсеку за програмирање пројеката
финасираних из средстава ЕУ и развојне
помоћи - Сектор за међународну
сарадњу и европске интеграције
1 извршилац
Опис послова: Координира и израђује прилоге за
релевантна програмска и стратешка документа у
складу са процедурама, учествује у изради докумен-
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та “Програм реформе управљања јавним финансијама” и прати реализацију Програма; припрема предлоге пројеката и пратеће пројектне документације
у одговарајућем формату у складу са релевантним
процедурама, координира и припрема релевантну
документацију у вези с програмирањем пројеката
и извештава о процесу програмирања-планирања
пројеката; по потреби учествује у раду релевантних
секторских радних група и одбора за праћење; припрема документацију из надлежности Министарства
за реализацију Секторске буџетске подршке; учествује у припреми документације за потребе ревизорских посета и спроводи препоруке ревизора, као и
принципе и правила неопходна за успостављање,
функционисање и одрживост децентрализованог
односно индиректног управљања фондовима ЕУ
у складу са релевантним процедурама; организује
вођење интерне базе података о планираним
пројектима помоћи из надлежности Министарства;
пружа стручну помоћ организационим јединицама
при изради захтева за коришћење програма ТАIЕX
и прати спровођење и имплементацију добијених
захтева унутар Министарства; обавља друге послове из ове области који се односе на билатералне
донаторске пројекте из надлежности Министарства;
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; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за подршку
у спровођењу пројеката
финансираних из средстава ЕУ и
развојне помоћи, у звању млађи
саветник
у Одсеку за спровођење пројеката
финансираних из средстава ЕУ
и развојне помоћи - Сектор за
међународну сарадњу и европске
интеграције
1 извршилац

Опис послова: Учествује у ажурирању и припремању плана јавних набавки и релевантне пројектно-техничку документације у складу са процедурама; учествује у раду Одбора за евалуацију
тендерских понуда и по потреби учествује у припреми документације за спровођење тендера и закључење уговора; учествује у праћењу спровођења
уговора и помаже у контроли активности уговарача
и припреми извештаја о припреми пројектно-техничке документације и спровођењу пројеката у
складу са процедурама; учествује у активностима
у вези планирања и обезбеђивања средстава за
национално суфинансирање пројеката; учествује
у ревизорским посетама и пружа подршку у спровођењу препорука екстерних оцењивача и ревизора; учествује у спровођењу принципа и правила
неопходних за успостављање, функционисање и
одрживост децентрализованог односно индиректног управљања фондовима ЕУ; учествује у вођењу
интерне базе података о планираним и коришћеним
програмима помоћи из надлежности Министарства;
обавља друге послове из ове области који се односе
на билатералне донаторске пројекте из надлежности Министарства; 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
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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.

4. Радно место за праћење
билатералне и регионалне
међународне сарадње, у звању
млађи саветник
у Групи за координацију послова
међународне сарадње - Сектор за
међународну сарадњу и европске
интеграције
1 извршилац

Опис послова: Припрема и ажурира информације о међународној билатералној и регионалној
сарадњи, припрема материјале за потребе учешћа
представника Министарства на међународним
билатералним и регионалним састанцима; учествује
на састанцима са Министарством спољних послова и релевантним министарствима у циљу координације и остваривања билатералне и регионалне
сарадње у надлежности Министарства; учествује у
координацији унутар самог Министарства у циљу
остваривања билатералне и регионалне међународне сарадње; припрема материјале за састанке и
извештаје са састанака; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 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.

5. Радно место за селекцију
и анализу пријављених
неправилности, у звању самостални
саветник

у Групи за анализу података и
управљање ризицима - Одељење за
сузбијање неправилности и превара у
поступању са финансијским средствима
Европске уније (АФКОС)
1 извршилац
Опис послова: Обавља селекцију, анализу и
канцеларијску проверу пријављених неправилности ради доношења одлуке о потреби спровођења
административних провера; предлаже план спровођења административних провера пријављених
сумњи на неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније, а по потреби
учествује и у спровођењу истих; врши анализу и
управљање ризицима у циљу превенције неправилности и превара и израђује методологију за управљање ризицима везано за појаву неправилности
и превара; израђује и ажурира процедуре за поступање по пријављеним неправилностима; утврђује
могуће слабости у националним системима за управљање финансијским средствима Европске уније и
припрема предлоге за њихово отклањање; припрема стручно мишљење и врши размену података о
неправилностима и случајевима преваре у поступању са финансијским средствима Европске уније;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 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.

6. Радно место за подршку
селекцији и анализи пријављених
неправилности, у звању саветник

у Групи за анализу података и
управљање ризицима - Одељење за
сузбијање неправилности и превара у
поступању са финансијским средствима
Европске уније (АФКОС)
1 извршилац
Опис послова: Врши пријем и обједињавање пријављених неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније; прати анализу и селекцију
пријављених неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније ради доношења одлуке
о потреби спровођења административних провера; прати планирање спровођења административних провера
пријављених сумњи на неправилности у поступању са
финансијским средствима Европске уније; прати израду
процедура за поступање по пријављеним неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске
уније; учествује у анализи и управљању ризицима у циљу
превенције неправилности и превара и изради методологије за управљање ризицима везано за појаву неправилности и превара; учествује у вођењу регистра пријављених и
потврђених неправилности и регистра истрага и судских
поступака у вези са случајевима доказане преваре у поступању са финансијским средствима Европске уније; прати
израду методологије за управљање ризицима везано за
појаву неправилности и превара; прати израду процедуре за поступање по пријављеним неправилностима; прати
Информациони систем за управљање неправилностима
(IMS); обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено - хуманистичких 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; као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

7. Радно место - руководилац Групе,
у звању самостални саветник

Група за подршку - Одељење за
сузбијање неправилности и превара у
поступању са финансијским средствима
Европске уније (АФКОС)
1 извршилац
Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Групе; припрема предлоге аката у вези
са усаглашавањем националних прописа са прописима Европске уније у вези са заштитом финансијских
интереса Европске уније и прати њихово усаглашавање; припрема акта и материјале за учествовање
у релевантним преговарачким групама Републике
Србије у процесу преговора о приступању Европској унији; управља процесом израде националних
стратегија и акционих планова за заштиту финансијских интереса Европске уније и прати њихово
спровођење; учествује у изради свих докумената и
материјала релевантних за рад АФКОС-а; обавља и
друге послове по налогу начелника.
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Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено - хуманистичких 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.

8. Радно место за стручну подршку, у
звању саветник
у Групи за подршку - Одељење за
сузбијање неправилности и превара у
поступању са финансијским средствима
Европске уније (АФКОС)
1 извршилац

Опис послова: Учествује у усаглашавању домаћег
законодавства и примене прописа Европске уније у
вези са заштитом финансијских интереса Европске
уније; припрема акта за учествовање у релевантним
преговарачким групама Републике Србије у процесу
преговора о приступању Европској унији; припрема
и врши израду свих докумената и материјала релевантних за рад АФКОС-а; учествује у организацији и
спровођењу обука ради превенције неправилности,
а у циљу заштите финансијских интереса Европске
уније и буџетских средстава Републике Србије; припрема и организује састанке АФКОС Мреже, припрема материјале и извештаје о раду АФКОС Мреже
за Владу и учествује у раду; учествује у припреми
материјала за преговарачке групе Републике Србије
у процесу преговора о приступању Европској унији
из делокруга рада АФКОС-а; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на
специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 година радног
искуства у струци; 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.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
- „Организација и рад државних органа Републике
Србије“- провераваће се писмено (путем теста)
- „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.
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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 међународне сарадње/европских
интеграција (Механизми координације и извештавања у процесу приступања ЕУ) - провераваће се
усмено (путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - познавање прописа из делокруга радног места (Програм економских реформи) - провераваће се усмено (путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б2)
- провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања програмима и пројектима
финансираним из фондова EУ (релевантни правни и
стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент
за претприступну помоћ као и Кохезиону политику
ЕУ); ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и пројектних докумената; процес праћења спровођења програма и
пројеката на основу показатеља учинка) - провераваће се усмено (путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - познавање прописа из делокруга радног места (Национални приоритети за међународну
помоћ (НАД) за период 2014-2017. године са пројекцијама до 2020. године; Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020; Секторски
реформски уговор за сектор реформе јавне управе))
- провераваће се усмено (путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б2)
- провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања програмима и пројектима
финансираним из фондова EУ (процес управљања
пројектним циклусом у контексту ЕУ програма;
релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се
односи на Инструмент за претприступну помоћ као
и Кохезиону политику ЕУ)) - провераваће се усмено
(путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - познавање прописа из делокруга радног места (Уредба o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте II Инструмента претприступне помоћи (ИПА)
за период 2014-2020 године; Закон о потврђивању
Оквирног споразума између Републике Србије и
Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици
Србији) - провераваће се усмено (путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б1)
- провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
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; израда секторских анализа) - провераваће се усмено (путем симулације).

- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - познавање прописа из делокруга
радног места (Закон о закључивању и извршавању
међународних уговора) - провераваће се усмено
(путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б1)
- провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 5:
- 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 усмено
(путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се писмено (путем есеја).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из делокруга радног места
(Закон о потврђивању Оквирног споразума између
Владе Републике Србије и Европске комисије о правилима спровођења финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији, PRAG правила) - провераваће се писмено (путем есеја).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б2)
- провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 6:
- 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 усмено
(путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се писмено (путем есеја).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из делокруга радног места
(Закон о потврђивању Оквирног споразума између
Владе Републике Србије и Европске комисије о правилима спровођења финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији; PRAG правила) - провераваће се писмено (путем есеја).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б2)
- провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (организационо понашање; методологија и технике планирања,
праћења, евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком планирању и о спровођењу
јавних политика) - провераваће се усмено (путем
симулације).
- Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (процес управљања јавним политикама; припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката
(нацрта прописа, међународних уговора итд.); методологија праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима) - провераваће се усмено (путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из делокруга радног места
(Закон о потврђивању Оквирног споразума између
Владе Републике Србије и Европске комисије о правилима спровођења финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији) - провераваће се писмено
(путем есеја).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б2)
- провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
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За радно место под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (ex анте и ex
пост анализа ефеката јавних политика/прописа,
методологија припреме докумената јавних политика и формална процедура за њихово усвајање;
методологија праћења, спровођења, вредновања и
извештавања о ефектима јавних политика) - провераваће се усмено (путем симулације).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из делокруга радног места
(Закон о потврђивању Оквирног споразума између
Владе Републике Србије и Европске комисије о правилима спровођења финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији) - провераваће се писмено
(путем есеја).
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б2) провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
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 за радна места под редним бројевима 1, 2, 3,
4, 5, 6 и 8 (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, узорка понашања и интервјуа базираног на
компетенцијама.

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.
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.

Понашајне компетенције за радно место под
редним бројем 7 (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, узорка понашања и интервјуа базираног на
компетенцијама.

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.

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).

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.

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 бр. 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 бр. 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. новембра 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 број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција
и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Министарства финансија, Кнеза Милоша
бр. 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.
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.
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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Администрација и управа

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Београд, Коче Поповића 9/III

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
Опис посла: израда уговора и других докумената (молбе, жалбе, изјашњења на жалбе, исправе, потврде,
овлашћења, одлуке, споразумна поравнања, правилници и процедуре, итд.), по налогу послодавца; израда општих и појединачних аката по налогу послодавца; израда позива и пратеће документације у вези са
одржавањем седница Управног и Надзорног одбора
ФЦС-а; израда текстова конкурса, провере конкурсних
пријава и друге документације достављене од стране подносиоца пријава на конкурсима расписаним од
стране ФЦС-а; континуирано праћење и анализирање
закона из релевантних области за пословање ФЦС-а;
редован контакт са државним институцијама и спољним сарадницима везано за правна питања; учествовање у састављању и контроли спровођења правних
аката и процедура; вршење контроле усклађености
свих аката ФЦС-а са законским прописима кроз
праћење свих релевантних позитивних законских
прописа.
УСЛОВИ: стручна спрема: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; знање рада на рачунару и знање енглеског
језика; три године радног искуства.
ОСТАЛО: Приликом оцене кандидата, Филмски центар ће центити и: ниво одговорности кандидата према
послу и активан приступ дужностима; познавање од
стране кандидата Закона о облигационим односима,
Закона о раду, Закона о општем управном поступку,
Закона о култури, Закона о кинематографији и подзаконских прописа донетих на основу цитираних закона и релевантно радно искуство (државна управа).
Место рада: у седишту ФЦС-а. Рок за конкурисање:
28.10.2019. године. Кандидати који испуњавају горенаведене услове за обављање послова дипломираног правника, могу послати свој CV поштом на адресу
ФЦС-а Коче Поповића 9/3, са назнаком „Пријава на
оглас за обављање послова дипломираног правника
за правне, кадровске и административне послове“,
најкасније до истека рока за конкурисање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи
избор.

ВОЈНА УСТАНОВА ,,ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Делиградска 40а

Референт за безбедност и здравље
на раду, ЗЖС и ЗОП
привремено-повремени послови

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет заштите на раду или технички факултети, који су
оспособљени за обављање послова заштите од пожара, обавезно поседовање најмање једне лиценце за
наведен послове. Заинтересовани кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем имејл-адресе: sanja.
subasic@vudedinje.com. Конкурс траје до 16.11.2019.
године.

Национална служба
за запошљавање
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НОВИ СА Д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЂАНИ
21427 Бођани, Др Зорана Ђинђића 11

Секретар

на период од 4 године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема економског или правног смера, IV степен, једна година
радног искуства на истим или сличним пословима.
Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (издаје МУП), да се не води истрага, да није
поднет оптужни предлог за кривична дела за која се
гоњење предузима по службеној дужности (издаје
надлежни суд). Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији националне службе за
запошљавање „Послови”. Конкурс ће бити објављен
у исто време на огласној табли Месне канцеларије
Бођани и на званичном сајту Општине Бач. Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе о испуњености услова из конкурса, у оригиналу или овереној
фотокопији: оверена фотокопија дипломе; оверена
фотокопија радне књижице; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија личне карте; уверење о некажњавању
од стране МУП-а; уверење да се не води истрага од
стране надлежног суда. Документа не могу бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат здравствено
уверење ће доставити накнадно. Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова предају се
у Месној заједници, сваког дана од 07.00 до 14.00
часова или на адресу: Месна заједница Бођани,
Др Зорана Ђинђића 11, 21427 Бођани, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и некомплетне пријаве
неће се узети у разматрање.

НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Радничка 20

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области
филолошке науке, правне науке или економске науке, на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године до 7.
октобра 2017. године, односно на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев
од 7. октобра 2017. године, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; најмање пет година радног
искуства у струци. Кандидат за директора дужан је
да предложи програм рада и развоја за мандатни
период од четири године као саставни део конкурсне документације. Садржина пријаве: име и презиме кандидата; датум и место рођења, адреса становања, податке о образовању и податке о дужини и
врсти радног искуства са кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс и одговорности на тим пословима. Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс
као доказ о испуњености услова прописаних јавним
конкурсом: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију
личне карте, уверење о држављанству Републике

Србије (оригинал или оверена фотокопија), диплома о стеченом високом образовању (оверена фотокопија), исправе којима се доказује дужина и врста
радног искуства у струци (потврде, решења, уговори
о раду, фотокопија радне књижице и друга акта из
којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом је стечено радно искуство и дужина радног
искуства), уверење суда да против кандидата није
постављен захтев за спровођење истраге, предлог
за спровођење одређених истражних радњи, није
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (не старије од 6 месеци), уверење из
казнене евиденције полицијске управе да кандидат
није осуђиван (не старије од 6 месеци) и предлог
програма рада и развоја за четворогодишњи мандатни период. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса. Рок почиње да тече
наредног дана од дана објављивања. Пријаве, са
доказима о испуњавању услова конкурса, достављати у затвореној коверти препорученом пошиљком
или лично (радним даном од 8.00 до 16.00 часова),
на горенаведену адресу, са назнаком: „За Управни
одбор Новосадског дечијег културног центра, Нови
Сад - Јавни конкурс за избор кандидата за директора Новосадског дечијег културног центра, Нови
Сад“. Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и
неразумљиве пријаве, Управни одбор ће одбацити
закључком против кога се може изјавити посебна
жалба Оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење
закључка.

ПРОКУПЉЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53а
тел. 027/8362-074

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема економског смера,
VII степен (240 ЕСПБ), познавање рада на рачунару.
Кандидати достављају: кратку биографију (необавезно: са подацима о досадашњем радном искуству,
уколико га кандидат има), оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из МК рођених и уверење о држављанству, уверење да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(не старије од шест месеци), уверење да се против
кандидата не води истражни и кривични поступак
(уверење суда). Сву документацију доставити у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД
22240 Шид, Цара Лазара 7
тел. 022/710-088

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис послова: директор одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и колективним уговором и
утврђује износе накнаде сарадника у складу са законом и Статутом; закључује уговоре у име и за рачун
установе и јединица у саставу; даје овлашћења за
заступање и даје овлашћења из делокруга свог
рада запосленим у случајевима одређеним законом
и овим Статутом; представља и заступа туристичку
организацију (у даљем тексту: ТОШ); организује и
руководи радом ТОШ; доноси правилник о организацији и систематизацији послова; предлаже акте
које доноси управни одбор ТОШ; предлаже основе
пословне политике, програм рада и план развоја
ТОШ и финансијски план ТОШ и предузима мере
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за спровођење пословне политике, плана развоја
и програма рада; одговоран је за спровођење програма рада ТОШ; одговоран је за материјално финансијско пословање ТОШ; доноси Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом ТОШ; извршава одлуке управног одбора ТОШ и
предузима мере за њихово спровођење; стара се о
законитости рада, одговара за коришћење и располагање имовином.
УСЛОВИ: високо образовање на студијама у обиму
од најмање 240 ЕСП бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису,
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; активно знање страног језика који
је обухваћен планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете; најмање четири
године радног искуства, од чега најмање две године
на руководећем радном месту; знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс: пријава на конкурс, предлог програма рада Туристичке организације Шид за
наредни период, оверена фотокопија дипломе или
уверење о стеченој стручној спреми, доказ о радном искуству, биографију, уверење надлежног суда
да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела која се воде
по службеној дужности (издато након објављивања
конкурса), уверење суда о некажњавању, уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), очитана лична карта. Рок и начин подношења пријаве: крајњи рок за подношење пријаве је 10 дана
од дана објављивања конкурса на порталу Националне службе за запошљавање, у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање и
званичној страници Туристичке организације Шид.
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препоручено пошиљком или лично на адресу: Туристичка
организација Шид, Цара Лазара 7, 22240 Шид, са
назнаком „Јавни конкурс за именовање директора не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
за конкурс неће се разматрати. Подаци о изборном
поступку: Јавни конкурс спроводи Управни одбор
Туристичке организације Шид који ће у року од 15
дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата, сачинити извештај и заједно
са предлогом за именовање директора, доставити
Скупштини општине Шид. Све додатне информације од значаја за конкурс могу се добити путем
телефона: 022/710-088.

В РА Њ Е
ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА ВРАЊЕ
17500 Врање, Оца Јустина Поповића 7/3
тел. 017/422-834

Директор

на период од пет година - реизборност
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати следеће услове:
најмање ССС економског смера, радно искуство од
пет година на пословима са посебним овлашћењем,
да познаје принципе и прописе омладинског задругарства кроз праксу, да не постоје никакве законске
сметње за именовање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: потврду о радном искуству на
руководећим пословима, потврду од стране Савеза
омладинских и студентских задруга Србије о раду и
познавању принципа и прописа у задругарству, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству.
Приаве са доказима о испуњености услова из конкурса слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле и непотпуне пријаве неће се разматрати
Бесплатна публикација о запошљавању
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„ТЕЛЕДИРЕКТ“ ДОО БЕОГРАД
Вождовац
Београд, Браће Јерковић 138

Монтер - монтажа уређаја код
корисника
на одређено време од 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме и више;
пожељно средња електротехничка школа; возачка
дозвола Б категорије; пожељно је искуство у руковању алатима. Првих пет дана спроводи се обавезна обука. Радно време: 5 дана по 8 часова. Теренски
рад, рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса: 31.10.2019. године. Конкурисање на имејл:
ana.drazic@teledirekt.rs. Послодавцу доставити биографију на увид.

„MDS TEX“ DOO BAVANIŠTE
26222 Баваниште, Пут за Ковин бб

Шивач - кројач на индустријским
машинама
пробни рад 3 месеца
50 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме; пожељно радно искуство на истим или
сличним пословима. Обезбеђен или плаћен превоз
до места рада, рад у првој смени. Особа за контакт
Станко Тишма, тел. 066/622-4003.

РАДЊА ЗА ИЗРАДУ ТОРТИ И
КОЛАЧА “EVA-CAKE LADY”
Зрењанин, Народне омладине 7
тел. 065/8488-084, 063/8488-084

Конобар

за рад у Новом Саду
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII, VI, V, IV или III степен стручне спреме,
без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Рок
за пријаву 09.11.2019. Јављање на горенаведени
телефон.

„LOGISTIC“ DOO
11070 Нови Београд, Народних хероја 30
тел. 063/288-358

Возач - инструктор
УСЛОВИ: VI, V или IV степен стручне спреме. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
11000 Београд, Теодора Драјзера 9
тел. 062/8808-946
e-mail: pravnik.izbis@gmail.com

Спремачица/хигијеничар

на одређено време један месец
УСЛОВИ: основно образовање. Kандидати могу
своје пријаве и CV да доставе putem e-mail адресе.
Конкурс траје до 01.11.2019. године.

www.nsz.gov.rs

„ПАПИР СЕРВИС ФХБ“ ДОО
Чачак, Индустријска зона 18
тел. 066/8834-005

Возач

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне
спреме; возачка дозвола Б и Ц категорије; обавезно је да кандидати имају најмање 12 месеци радног
искуства на наведеним пословима. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Кандидати могу да јаве на број телефона: 066/8834005.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “FORBICE”
11070 Нови Београд, Стојана Аралице 67
тел. 064/116-74-10

Мушки фризер

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

„ПРОСПОРТ“ ДОО
11080 Земун, Милоша Бандића 18
e-mail: infoeprosport-shop.eu
тел. 064/1136-726

Севисер - магационер

пробни рад од месец дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: III и IV степен, није потребно радно
искуство. Кандидати своје пријаве могу слати на
имејл-адресу: infoeprosport-shop.eu или се пријавити
на број телефона: 064/1136-726.

“LUCID TDI“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ
тел. 034/505-523

Кројач
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне
спреме; потребно је радно искуство на овим пословима; предност је знање оптимизације утрошка
штофа (материјала); кандидати ће бити тестирани
у производњи.

Шивач
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме; битно је искуство у раду; предност имају
лица са искуством у шивењу коже, који ће добити стимулативне услове плате; кандидати ће бити
тестирани на машини код послодавца; предвиђен
пробни рад месец дана.
ОСТАЛО: Начин конкурисања: кандидати могу да се
јаве на контакт телефон: 034/505-523, најкасније до
01.11.2019. године.

ВОЈНА УСТАНОВА “ДЕДИЊЕ”
Савски венац
11000 Београд, Делиградска 40а

Кувар

привремени и повремени послови, за
рад у Панчеву
Јављање кандидата на контакт телефон: 064/8283799.
23.10.2019. | Број 852 |
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„ФИОРАНО“ ДОО

25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/467-562
e-mail: ivana.baran@fiorano.rs

Шивач

на одређено време за рад у Кули
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без
обзира на смер и радно искуство; обезбеђен превоз.
Слање пријава за посао мејлом, јављање кандидата
на контакт телефон: 025/467-562, достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву: до попуне.

ADECCO OUTSOURCING DOO
Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/86-01-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

„Adecco Outsourcing” d.o.o. обратио се у улози послодавца који ће након запошљавања лица иста упутити на рад свом клијенту „Бамби” АД Пожаревац.

Рефилер у малопродајном објекту
место рада: Београд - 10,
Пожаревац - 10, Шабац - 10,
на одређено време 24 месеца
30 извршилаца

Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном
робом у малопродајном објекту.
УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се
јаве на контакт телефон или своје пријаве да доставе путем мејла. Особа за контакт: Дуња Петровић.

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД

„ZIJIN BOR COPPER“ ДОО БОР

ДОО “ЛЕВЕЛ ОДРЖАВАЊЕ”

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

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 121
тел. 018/266-039

Монтажер-сервисер клима-уређаја

Преводилац за кинески језик

2 извршиоца

на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

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

Монтажер лифтова

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
професор кинеског језика и књижевности / мастер
професор кинеског језика и књижевности; дипломиран филолог; могу конкурисати и лица ван траженог образовног профила уколико испуњавају остале услове; радно искуство: небитно; кинески језик
- виши или конверзацијски ниво; енглески језик средњи ниво; знање рада на рачунару - средњи ниво.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске
или електро струке.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса:
до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејл-адресе или да се јаве на телефон
послодавца, особа за контакт: Мирјана Попадић.

Mонтажер вентилације

MEDIX TECHNOLOGIE DOO

Комерцијалиста

место рада: сви градови на територији
Републике Србије, на одређено време,
након 6 месеци постоји могућност
заснивања радног односа на неодређено
време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 3 месеца радног искуства; обавезна дозвола Б категорије; обавезно претходно радно искуство на истим или сличним пословима продаје; професионалан и коректан
однос према купцима; добра комуникација и преговарачке вештине, посвећеност и самоиницијатива;
продајне и презентационе вештине; спремност за
рад на терену (Републике Србије); комуникативност,
одговорност и самосталност у раду, тимска сарадња;
ентузијазам у послу; пожељно коришћење сопственог возила у првих 6 месеци рада. Од нас можете
очекивати: редовну и тачну исплату зараде, стални
радни однос, рад од пет дана у недељи, добре услове рада у динамичном и тимски оријентисаном окружењу, континуирану едукацију у вези постојећих и
нових производа. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу послати радну биографију на горенаведену имејл-адресу или се јавити путем телефона, особа за контакт: Марко Станимировић.
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4 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме: лимар.

Монтажер вентилације
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме: варилац.
ОСТАЛО: Рок за пријаву: 15 дана.

DOO “TRIO QUALITY CONTROL”
34000 Крагујевац, Ибарских рудара 7
e-mail: trio.quality.control@gmail.com

Контролор квалитета у
електроиндустрији

за рад у Нишу, на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; пробни рад: 1
месец. Рок за пријаву: 30 дана.

ВОЈНА УСТАНОВА ”ДЕДИЊЕ”
11000 Београд
тел. 065/8485-025

Кувар

привремени и повремени послови,
место рада Сомбор
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме -кувар; радно
искуство 6 месеци.

Помоћни радник у кухињи

ОСТАЛО: Послодавац нуди: стручну обуку, фиксну
плату и бонусе за остварене резултате, континуирану едукацију, професионалну подршку и неопходна
средства за успешан рад, могућност интернационалне каријере. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон послодавца или своје пријаве да доставе путем мејла.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске струке.

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању.

Консултант за продају и маркетинг

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, без обзира на образовни профил и радно искуство; рад на
рачунару: MS Office пакет (основни ниво); спремност за рад у тиму, пословни бонтон, поседовање
комуникационих и презентационих вештина.

4 извршиоца

4 извршиоца

Опис посла: презентовање и продаја нашег асортимана на терену.

Опис посла: планирање и реализација продајних активности, представљање производа потенцијалним купцима, праћење задовољства постојећих купаца, креирање извештаја, анализа и изношење идеја и предлога.

Грејач, монтажер термотехничких
инсталација

Помоћни радник

Крушевац, Липљанска 69/18
тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

тел. 011/2019-265
е-mail: karijera@zepter.rs

на одређено време 3 месеца, место
рада: Београд - 5, Обреновац - 2,
Лазаревац - 2, Ваљево - 2, Смедерево
- 2, Пожаревац - 2, Нови Сад - 3,
Зрењанин - 2, Суботица - 2, Шабац 2, Крагујевац - 3, Чачак - 2, Ниш - 3,
Лесковац - 2, Крушевац - 2, Вршац - 2,
Панчево - 2, Зајечар - 2 (бројеви се
односе на број извршилаца)
42 извршиоца

2 извршиоца

привремени и повремени послови,
место рада Сомбор
УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме; без обзира
на радно искуство.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон.
Рок за пријаву је до 16.11.2019. године.

Пословни центри НСЗ

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Медицина

СЗТР „ПАХУЉИЦА-Р“

“ГРАНИТ ПЛУС” ДОО

Радник у вешерају - перионица

Административни радник

УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме, поседовање
возачке дозволе Б категорије. Контакт: 065/2707888, e-mail: iristanovic@yahoo.com. Конкурс је отворен до попуне.

Опис посла: административни послови, обрачун зараде.

Ужице, Бела Земља
тел. 065/2707-888
e-mail: iristanovic@yahoo.com

на одређено време са местом рада у
Белој Земљи

“INVEKTA GROUP” ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Копаоничка 31
тел. 064/7059-539, 011/2299-145

Хигијеничар/хигијеничарка
на одређено време 3 месеца,
за рад у Вршцу
15 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на квалификацију, минимум
основно образовање. Рад у сменама, ноћни рад, рад
ван просторија послодавца. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Јављање кандидата на контакт телефон:
064/705-95-39, 011/22-99-145.

„МЕТРО“ ДОО
11080 Земун
тел. 063/666-746

Магационер

на одређено време, уговор се продужава
на сваких месец дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: III и IV степен, није потребно радно искуство. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу
слати на број телефона: 063/666-746.

„АЕРОН“ ДОО

11000 Београд, Максима Горког 83
тел. 061/135-9281, 011/219-3367

Пакер расвете

на одређено време, место рада Земун,
Алтина
УСЛОВИ: са радним искуством, без обзира на занимање и стручну спрему. Кандидати могу да се јаве
на наведене контакт телефоне. Конкурс траје до
30.10.2019. године.

“ЕМИНЕНТ” ДОО

24000 Суботица, Бер Имера 3-5
тел. 062/294-558
e-mail: goran@legendww.com

Пакер у магацину

на одређено време 24 месеца
6 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Кандидати своје биографије могу слати на горе
наведену имејл-адресу. Јављање лично на адресу
фирме у периоду од 8 до 16 часова. Контакт телефон:
062/294-558. Оглас је отворен до 31.10.2019. године.

“TRAG D&D” DOO

24000 Суботица, Београдски пут 176
тел. 064/8441-900

Возач

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме, возачка дозвола Б и Ц категорије. Јављање
кандидата на горенаведени контакт телефон. Оглас
отворен до 10.11.2019. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

31000 Ужице, Међај 7
тел. 031/522-224
e-mail: ivana@granitplus.net

на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: економиста, невезано за ниво квалификације (IV-VII степен), пожељно је радно искуство
минимум 6 месеци; познавање рада на рачунару (MS
Office), познавање основа енглеског језика. Телефон: 031/522-224, Ивана Вељовић, e-mail: ivana@
granitplus.net. Контакт са послодавцем: слање пријава путем имејла или јављање на наведени контакт
телефон. Конкурс је отворен до 31.10.2019. године.

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

у Одсеку за општу и адолесцентну
педијатрију са токсикологијом
Стационара Клинике за педијатрију, на
одређено време до 6 месеци, пробни рад
до 3 месеца

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

у Одсеку за клиничку неурофизиологију
са епилептологијом Стационара
Клинике за педијатрију, на одређено
време до 6 месеци, пробни рад до 3
месеца

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

у Одсеку за хроничне плућне болести
Службе за плућне болести Стационара
Клинике за педијатрију, на одређено
време до 6 месеци, пробни рад до 3
месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: 1. да поседују средњу стручну спрему - IV
степен, завршена средња медицинска школа, смер
педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар; 2. положен стручни испит, 3. лиценца
за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца
издата од надлежне коморе или решење о упису у
именик коморе; уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (уверење суда), не старије
од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (из
полицијске управе), не старије од 6 месеци, доказ о
радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae
- CV), са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у

току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан
да достави: уредан санитарни налаз што доказује
фотокопија санитарне књижице, лекарско уверење
о општој здравственој способности, доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој
анализи на морбиле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института, са назнаком за које радно место се кандидат
пријављује. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Оглас се објављује и на интернет страници Министарства здравља Републике
Србије.

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

Физиотерапеутски техничар

на одређено време од 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа смер физиотерапеутски техничар; положен стручни
испит; лиценца за рад у струци или решење о упису
у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом;
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи - смер физиотерапеутски техничар; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за
рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним
и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и
неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за физиотерапеута” или лично у просторијама болнице.

Медицинска сестра техничар - опшег
смера
на одређено време ради замене радника
на боловању

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар,
стручни испит, положен специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, педијатријски
смер, уверење о положеном стручном испиту,
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању
медицинске сестре - техничара.

Спремач/спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће
бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, 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 медицине, по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен
стручни испит; лиценца. Кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце или
решења о упису у комору; биографију са адресом и
контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 18/2019”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене
пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-256.
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ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар општи
смер
на одређено време, до повратка
запосленог са боловања на рад, за рад
на Одељењу за офталмологију

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

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

за рад у Служби за специјалистичкоконсултативну делатност, Одељење
лабораторијске дијагностике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
фармацеутски факултет, смер медицинска биохемија; положен стручни испит за звање дипломираног фармацеута - медицинског биохемичара; поседовање важеће лиценце за рад, односно решења о
упису у именик фармацеутске коморе. Кандидати уз
писану пријаву достављају: оверену копију дипломе
о завршеном фармацеутском факултету, смер медицинска биохемија; оверену копију положеног стручног испита за звање дипломираног фармацеута медицинског биохемичара; оверену копију важеће
лиценце за рад, односно решења о упису у именик
Фармацеутске коморе; биографију; копију личне
карте; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена; потврду о некажњавању; потврду
да се не води кривични поступак и да није осуђиван;
уверење о држављанству Републике Србије.

Дипломирани социјални радник

за рад у Служби за специјалистичкоконсултативну делатност
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
факултет политичких наука или филозофски факултет, звање - стручни назив: дипломирани социјални
радник; положен стручни испит за звање дипломираног социјалног радника. Кандидати уз писану
пријаву достављају: оверену копију дипломе о завршеном факултету политичких наука или филозофском факултету; оверену копију положеног стручног
испита за звање дипломираног социјалног радника;
биографију; копију личне карте; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
уколико је дошло до промене презимена; потврду
о некажњавању; потврду да се не води кривични
поступак и да није осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве доставити поштом на горенаведену, са назнаком „За
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

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

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Сви кандидати морају испуњавати опште
услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17) и
посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
доказ да се против кандидата не води кривични
поступак односно да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење
суда не старије од 6 месеци). Уз пријаву кандидати
подносе доказе о испуњености општих и посебних
услова у оригиналу или овереним копијама, не старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас је објављен и на огласној табли ДЗ “Др
Милорад Влајковић” Барајево, односно на интернет
страницама ДЗ “Др Милорад Влајковић” и Националне службе за запошљавање. Пријаве за оглас
могу се поднети лично или на писарници Дома
здравља “Др. Милорад Влајковић” Барајево, Светосавска 91, сваког радног дана од 07 до 15 часова или
послати препоручено поштом на адресу са назнаком
“За оглас - доктор медицине”, односно “За оглас медицинска сестра - техничар”.

ДОМ ЗДРАВЉА “ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста интерне медицине
на одређено време

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришчењем специјализованих метода и техника, кроз примену приципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере
на очувању и унапређењу здравља појединаца и
породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести; прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике,
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи
мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са
кључним појединцима и организацијама у заједници, ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане системске,циљане и
скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинацијама, мере у току епидемије и
масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља специјалистичке прегледе и упућује
на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин
и врсту лечења, прати рок лечења и усклађује
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мишљење и предлоге за наставак лечења; прописује лекове, медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом
стању и упућује на оцену радне способности, спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих од
болести за чију превенцију дијагностику и лечење
је специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите: обавља консултације са
другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација
из интерне медицине, VII/2 степен стручне спреме,
положен стручни испит, основно познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве доставити поштом или
личном доставом у архиву Дома здравља „Звездара“, 11000 Београд, Олге Јовановић 11, II спрат,
соба 208. Уз пријаву поднети и доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се
кандидатима. Дом здравља „Звездара“ задржава
право да поништи оглас уколико сматра да ниједан
од пријављених кандидата не испуњава услове за
рад за тражено радно место. Резултати огласа биће
објављени на интернет страници Дома здравља
„Звездара“.

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

Медицинска сестра - техничар

на интензивној нези нивоа 3 Одељење
хируршког интензивног лечења, на
одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима Одељење абдоминалне хирургије, на
одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског
или општег смера, положен стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти на
наведену адресу Клинике, са назнаком „Пријава на
конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на
одређено време по основу замене до повратка радника са боловања - 2 извршиоца”. Приликом пријаве
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа
документа: кратку биографију; фотокопију личне
карте; фотокопију дипломе о завршеној школи;
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања и
сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
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ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО

ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ПАЛАНКА

34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Возач

Домар - мајстор одржавања

у санитетском превозу
Опис посла: врши санитетски превоз пацијената и
то: оправдан и медицински неопходан санитетски
превоз и хитан санитетски превоз; помаже приликом интервенције у премештању пацијената и код
уношења и изношења пацијената у и из возила у
циљу да се иста обави на што бржи и ефикаснији
начин; дужан је да зна протокол прве медицинске
помоћи; стара се за возило,пријављује све неправилности у раду возила и кварове на возилу;о томе
обавештава шефа возача(усмено и писмено записујући у књигу евиденције кварова); врши поправке
мањих кварова на возилу с обзиром на своје стручно
знање и опремљеност алатом и материјалом; стара
се о хигијени возила; надзире исправност функције
система за оксигенацију односно функционисање
боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу; при преузимању смене контролише
исправност возила и његову прописану опремљеност; одговоран је за безбедност у саобраћају
медицинске екипе и животно угрожених пацијената; материјално одговара за стање и комплетност
возила и опреме у њему; води евиденцију и на време пријављује потребу за поновном регистрацијом
возила; у случају удеса обавезно обавештава МУП,
шефа возача и начелника службе којој припада;
уредно води путни налог и евиденцију о количини
горива које сипа у возило у складу са правилником о
употреби санитетских возила и исте дневно предаје
благајнику; за свој рад одговоран је шефу возача,
главној сестри Дома здравља, начелнику службе
којој припада, помоћнику директора за немедицинска питања и директору Дома здравља.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање; возачка дозвола Б категорије. Кандидати уз
пријаву подносе следећу документацију: пријаву на
оглас са кратком биографијом, бројем телефона,
адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оверену фотокопију возачке дозволе (важи само
за старе возачке дозволе) или одштампан извод из
возачке дозволе (важи само за нове возачке дозволе са чипом); фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту. Оригинали или оверене
фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, ул. Иве
Андрића 9, са обавезном назнаком „Пријава на конкурс за заснивања радног односа за радно место
возач у санитетском превозу“. На полеђини коверте
обавезно написати име и презиме кандидата. Све
додатне информације се могу добити на телефон
034/853-349. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. 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 Лапово. Избор
кандидата ће извршити директор Дома здравља
Лапово. Кандидати су обавезни да у својим пријавама наведу имејл-адресу на коју ће им бити послата
Одлука о избору кандидата . Одлука о избору кандидата ће бити објављена на интернет страници www.
dzlapovo.rs чиме се сматра достављеном кандидату.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
средња стручна спрема, положен стручни испит за
рад са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници) и поседовање возачке
дозволе Б категорије. Уз пријаву на оглас приложити:
диплому о завршеној школи, у оригиналу или овереној
фотокопији, уверење о положеном стручном испиту за
рад са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници), у оригиналу или овереној
фотокопији, возачку дозволу Б категорије, у овереној
фотокопији. Рок за подношење пријава са краћом
биографијом је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен и на сајту Министарства
здравља Републике Србије. Одлука о избору кандидата биће донесена у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 063/10-67-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX APOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно
искуство у траженом занимању; рад на рачунару,
основни ниво - обавезно; енглески језик, почетни
ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.
ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве
да доставе путем имејла или да се јаве на горенаведене бројеве телефона, особа за контакт: Јасминка
Шврака.
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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. Кандидати су обавезни да
доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе
о завршеној школи, уверења о стручном испиту,
лиценце за рад, извода из матичне књиге рођених,
доказа о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан
да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,
потврду да се против лица не води судски поступак,
као и потврду о неосуђиваности. 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”.

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

Медицински техничар гинеколошкоакушерског смера (средња стручна
спрема)
на Клиници за гинекологију и
акушерство, на одређено време због
повећаног обима посла на период од 12
месеци, пробни рад 3 месеца
2 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 наведеној организационој јединици у трајању од најмање 6 (шест) месеци. 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);
кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
e-mail 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 са
називом организационе јединице (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,
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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) за радно место.
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац.
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра
Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт 034/50-52-73. 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)”.

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

Медицинска сестра - техничар општи
смер
на одређено време до повратка
запосленог са боловања на рад, за рад у
Служби за продужено болничко лечење
и негу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер,
положен стручни испит. Као доказе о испуњености
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу
или решење о упису у комору, фотокопију / очитану
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно
је доставити радне карактеристике од претходног
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, уз
напомену “Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат
има e-mail 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.

Посао се не чека,
посао се тражи

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД

22240 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Доктор медицине

у Здравственој станици Вишњићево,
на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, лиценца. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, путем поште или лично предати на
писарницу ДЗ Шид. Уз пријаву на оглас приложити:
фотокопију дипломе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, копију /очитану личну карту, копију лиценце.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150
e-mail: zavoduzice@mts.rs

Лабораторијски техничар

у дијагностици у Центру за
микробиологију, Одељење за клиничку
микробиологију, на одређено време
по основу замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка на рад
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће
посебне услове: средње образовање из области
медицине, у четворогодишњем трајању за лабораторијског техничара, положен стручни испит за
лабораторијског техничара, лиценца. Уз пријаву
на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о
испуњености услова огласа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, сведочанство
о завршеном четвртом разреду средње медицинске
школе лабораторијског смера диплому о завршеној
средњој медицинској школи лабораторијског смера,
уверење о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара, лиценцу за лабораторијског
техничара, доказ о промени презимена, уколико је
кандидат променио презиме. Пријаве са доказима
о испуњености услова, достављају се непосредном
предајом или путем поште, Заводу за јавно здравље
Ужице, Др Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду достави тражене доказе о
испуњености услова огласа у оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима.

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

Доктор медицине

за потребе Одељења за радиолошку
дијагностику, пробни рад од три месеца
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 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 са контакт
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
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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).

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ТИМОК

Медицинска сестра - техничар

у Центру за хигијену и хуману екологију,
Одељење за хигијену и заштиту животне
средине, пробни рад до 3 месеца

на инфективном одељењу за потребе
Одељења за инфективне болести са
специјалистичким кабинетом, пробни
рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом 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 ургентним службама и реанимацији за
потребе Службе за пријем и збрињавање
ургентних стања са дневном болницом
за опсервације, 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).

Виши радни терапеут

за потребе Службе за психијатрију, 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, или на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; положен стручни испит за
струковног радног терапеута/вишег радног терапеута. 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).
Бесплатна публикација о запошљавању

19000 Зајечар, Сремска 13

Здравствени сарадник за хигијену и
заштиту животне средине

УСЛОВИ: извршилац ће обављати све послове
хигијене и заштите животне средине који су везани
за његову струку и односе се на: идентификацију
алергеног полена, аерозагађење, водоснабдевање,
површинске воде, отпадне воде, мерење буке, диспозицију отпадних материја, безбедност и здравље
на раду и др. Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: VII1
степен стручне спреме: дипломирани инжењер
заштите животне средине; радно искуство у наведеном звању од најмање 12 месеци. Кандидати
преко Одељења за правне и опште послове Завода,
уз пријаву прилажу доказе о испуњености услова
у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе
(доказ о стручној спреми); доказ о траженом радном
искуству; извод из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана;кратку биографију са адресом,
контакт телефоном, е-маил адресом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља. 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 Одељења за правне и опште послове
Завода. Пријаве слати на адресу: Завод за јавно
здравље „Тимок“ - Зајечар, 19000 Зајечар, Сремска
13, са назнаком „За оглас за пријем у радни однос”,
или лично доставити Одељењу за правне и опште
послове на адреси Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да
достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се прима. Одлука о
избору кандидата ће бити објављена на огласној
табли Завода и на веб-сајту Завода, а све потребне
информације се могу добити у Одељењу за правне
и опште послове Завода.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Срска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом о раду („Сл. гласник РС”
бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) и посебни
услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематозацији радних места у Дому
здравља Српска Црња. Додатна знања/испити/
радно искуство, стручни испит; лиценца; најмање
две године радног искуства у звању доктора стоматологије. Кандидати уз пријаву на оглас подносе у
оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, кратку биографију, са адресом,
контакт телефоном, диплому о завршеној школи
занимања доктор стоматологије - оверана фотокопија, уверење о положеном стручном испиту-оверена фотокопија, дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе / упис у именик коморе, потврда
о радном стажу.

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: стручна спрема - високо образовање на
основним академским студијама из области економских наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама,

по пропису који утврђује високо образовање од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама из
области економске струке у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на
основним академским студијама из области економске струке у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовањање почев од 10.
септембра 2005. године; на студијама у трајању до
три године из области економске струке, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару; најмање
5 година радног искуства. Кандидати уз пријаву на
оглас подносе следећа документа: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, доказ о радном стажу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве се подносе поштом
или лично на адресу: Дома здравља Српска Црња
П. А. Чарнојевића 15, са назнаком „Оглас за пријем
радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Возач у санитетском превоту

на одређено време до шест месеци
Опис послова: врши хитан санитетски превоз
пацијената, врши санитетски превоз пацијената,
који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан, помаже приликом уношења и изношења
пацијената, управља специјалним санитетским
возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и
повређеног, на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи у
поступцима оживљавања, преноса болесника или
медицинске опреме, рукује инсталисаним системом
у возилуи светло-звучном сигнализацијом у возилу,
надзире исправност функције система за оксигенацију, односно функционисање боце са кисеоником
и регулатора за проток кисеоника и регулатор за
проток кисеоника у возилу, при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност,
води путни налог који по завршетку смене предаје
одговорном возачу смене, сменовођи, одговоран је
за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;у случају удеса обавезно
обавештава МУП и начелника службе, материјално
одговара за стање и комплетност возила и опреме у
њему, обавља и друге истородне послове по налогу
директора.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, вочка дозвола
Б категорије. Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију), фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе. Кандидати који се јаве на оглас 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 оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор Дома
здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат мора
бити обавештен о избору не може бити дужи од 30
дана. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање. Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Захтев за заснивање радног односа
са назнаком за радно место доставити поштом или
личном доставом у писарницу Дома здравља Српска
Црња, П. А. Чарнојевића 15.
23.10.2019. | Број 852 |
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ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине, специјалиста у
специјалистичкој делатности - спец.
интерне медицине
у Специјалистичко-консултативној
служби, Одељење за интерну медицину

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту из интерне
медицине, фотокопију решења о упису у лекарску
комору или фотокопије дозволе за рад - лиценце,
кратка биографија са адресом и контакт телефоном,
најмање три године и 6 месеци радног искуства у
звању доктора медицине, пожељно радно искуство
на пословима спец. интерне медицине.

Медицинска сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентом патронажом
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи - општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценце, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; радно искуство најмање 6 месеци у звању медицинске сестре - техничара, општег смера.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
информације и провере стручног знања који су
важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат
који буде изабран, пре закључивања уговора дужан
је да достави доказ о здравственој способности за
рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице
Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице
Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

Посао се не чека, посао се тражи
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Доктор медицине

за потребе Центра за нуклеарну
медицину, пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине

за потребе Клинике за педијатрију,
пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине

за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Доктор медицине

за потребе Клинике за
оториноларингологију, пробни рад од 3
месеца

Лекар специјалиста педијатрије
за потребе Клинике за педијатрију,
пробни рад од 3 месеца

Лекар специјалиста
оториноларингологије

за потребе Клинике за
оториноларингологију, пробни рад од 3
месеца

Лекар специјалиста урологије

за потребе Клинике за урологију,
нефрологију и дијализу, пробни рад од
3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови
утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за
послове је: Радно искуство у здравственој установи
терцијарног нивоа здравствене заштите у наведеној организационој јединици 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 положеном специјалистичком испиту за
радно место лекара специјалисту и то: лекар специјалиста педијатрије ради попуне радног места
лекара специјалисте педијатрије за потребе Клинике за педијатрију; лекар специјалиста оториноларингологије ради попуне радног места лекара
специјалисте оториноларингологије за потребе Клинике за оториноларингологије; лекар специјалиста
урологије ради попуне радног места лекара специјалисте урологије за потребе Клинике за урологију,
нефрологију и дијализу; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); Кратку биографију 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
са називом организационе јединице (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) за радно место.
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта Министарства
здравља Републике Србије и сајта Клиничког центра
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/5052-73. 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. 034/50-52-73

Радник на обезбеђењу

(средња стручна спрема) на одређено
време од 12 месеци, пробни рад од 3
месеца
4 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 утврђени
Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; лиценца
за вршење специјалистичких послова службеника
обезбеђења са оружјем; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 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
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Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта Министарства здравља Републике Србије и сајта Клиничког центра 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 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично 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 КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор стоматологије

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у
Одељењу за дечију и превентивну
стоматологију
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен стоматолошки факултет VII/1
степен стручне спреме , положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору. Кандидати који се пријављују на оглас
достављају: пријаву на оглас, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за
послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати који су се
јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико
изабрани кандидат не достави наведени документ у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу за рад у
Служби за пнеумофтизиологију, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера,
IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

2. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одсеку хепатобилијарне хирургије
на Трећем одељењу - општа хирургија
и хепатобилијарна хирургија Службе
за хирургију, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера,
IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
Бесплатна публикација о запошљавању

3. Виша медицинска сестра техничар у интензивној нези нивоа
2 - главна сестра

за рад на Одељењу интензивне неге са
јединицом за мождани удар Службе за
неурологију, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или
одсуства са рада ради посебне неге
детета или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед.
сестра - техничар, VI/1 степен или висока медицинска школа струковних студија или завршен медицински факултет, основне струковне студије првог
степена на студијском програму струковна медицинска сестра - техничар, VI/2 степен, стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

4. Виша медицинска сестра техничар у операционој сали одговорна инструментарка

за рад у Одсеку операционе сале
Службе за гинекологију и акушерство
са неонатологијом, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског
одсуства, одсуства са рада ради
неге детета или одсуства са рада
ради посебне неге детета или њеног
престанка радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша медицинска сестра - техничар или виши медицински
техничар инструментар, VI/1 степен или висока
медицинска школа струковних студија, струковна
медицинска сестра или хируршког смера или VI/2
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Виша медицинска сестра техничар

на осталим болничким одељењима за
рад у Одсеку хепатобилијарне хирургије
на Трећем одељењу - општа хирургија
и хепатобилијарна хирургија Службе
за хирургију, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед.
сестра - техничар или хируршког смера, VI/1 степен
или висока медицинска школа струковних студија или
завршен медицински факултет, основне струковне
студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра-техничар или хируршког смера
VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати
на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. 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 КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра техничар

у операционој сали, за рад у Одељењу
за интензивно лечење у Служби за
анестезиологију и реаниматологију
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша медицинска сестра - техничар или смер анестетичар
интезивиста, висока медицинска школа струковних
студија или завршен медицински факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар или
струковни анестетичар интензивиста, VI/1 или VI/2
степен; стручни испит; лиценца; најмање годину
дана радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа, доказ о радном искуству. 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.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. 013/741-464

1. Домар

пробни рад од три месеца
Опис посла: врши текуће одржавање објеката;
обавља курирске послове, преузимања поште, стартује агрегат у случају нестанка струје и води рачуна
о њему, контролише рад циркулационих пумпи централног грејања и прати притисак у систему грејања,
одржава систем парног грејања; да у зимским условима не дозволи пад температуре испод дозвољене, у
летњим условима повремено пушта у рад пумпу која
омогућава циркулацију течности; благовремено обавештава надлежног о минималним количинама горива; да у котловском постројењу води рачуна о хигијени и да не дозволи приступ неовлашћеним лицима; не
дозволи квар система због субјективне грешке; повремено врши озрачивање у систему парног грејања и
контролу рада сваке јединице посебно. Врши и друге
послове из домена своје струке по налогу надлежних
руководилаца.
УСЛОВИ: завршена средња школа техничке струке
IV степен. Уз пријаву се подноси кратка биографија
и докази о испуњености услова конкурса (диплома
и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама. Пријаве слати на адресу Дома здравља Ковин,
Трг ослобођења рој 4, 26220 Ковин са назнаком за
конкурс или донети лично у канцеларију Одсека за
правне послове број 57, на другом спрату. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.
23.10.2019. | Број 852 |
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од три месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као
доказе о испуњености ових услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену
документацију сматраће се непотпуним и неће бити
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог
рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања,
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену
“Пријава на оглас за спремача” или лично у просторијама болнице.

Ветерина
PET SHOP
„МОЈА МАЧКИЦА“ ДОО

Звездара
11050 Београд, Бучевар краља Александра
195/2
тел. 064/363-3710

Ветеринар - продавац у
ветеринарској апотеци и пет-шопу
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине, поседовање лиценце у наведеном звању; рад на рачунару
Excel и Word, комуникативност, одговорност, љубав
према животињама. Рад у сменама. Предност ће
имати кандидати који познају потребе животиња,
врсте хране које се продају и рад на каси. За све
потребне информнације јавити се на контакт телефон: 064/3633-710, пријаве слати на e-mail: info@
mojamackica.com. Рок за пријем пријава је до
08.11.2019. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир. По завршетку конкурса
биће обављено психолошко тестирање.

Индустрија и грађевинарство
SINTEC SERBIA DOO
Београд - Савски венац
Aвгуста Цесарца 17

Електроничар

Шеф градилишта 2- машинске
инсталације
пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно искуство: 2 године. Рад на терену, обезбеђен превоз,
смештај и исхрана. Трајање конкурса: до 11.11.2019.
године. Начин конкурисања: тел. 064/8129-444, особа за контакт Ружица Павловић.

„NATURA TRADE”
ДОО ЛОЗНИЦА

Менаџер продаје и набавке
2 извршиоца

УСЛОВИ: економска струка, смер менаџмет, са завршеним VI или VII степеном стручне спреме; пожељно радно искуство у области продаје и набавке.

Шеф радне јединице

2 лица за рад у РЈ Картонажа и 2 лица за
рад у РЈ Производња папирних кеса
4 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на занимање; пожељно радно
искуство у области руковођења.

Возач теретних моторних возила са
приколицом
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање, са поседовањем
возачке дозволе Ц и Е категорије; пожељно радно
искуство у области вожње камиона са приколицом.

Виљушкариста
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање, са поседовањем
сертификата; пожељно искуство рада на виљушкару.

Оператер на машини
10 извршилаца

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање.

VAN DRUNEN FARMS EVROPA DOO
23216 Банатско Карађорђево, Његошева бб

ИТ референт у прехрамбеној
индустрији

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема; радно искуство 2 или 3 године у обављању истих или
сличних послова; знање: Windows 10, Windows
server 2016/2019, Linux, мреже, мрежни протоколи,
интернет протоколи, Microsoft Office; особа спремна
за рад и сарадњу у тиму; особа која се брзо адаптира новом окружењу и са лакоћом комуницира са
другима; развијена вештина управљања временом;
енглески језик. Уколико имате жељу да конкуришете за посао у нашој компанији, пошаљите своју биографију на имејл-адресу: mmartinovic@vandrunen.rs.
Рок за пријаву је 15 дана од датума објаве.

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

Радник на монтажи ограде

на одређено време 24 месеца, место
рада: Чачак, Врање, Краљево, Нови
Пазар, Ужице, Крагујевац
6 извршилаца
Опис посла: монтажа челичних и заштитних ограда
на путевима.
УСЛОВИ: III или IV ниво образовања машинске или
техничке струке; пожељно радно искуство на истим
или сличним пословима; пожељна возачка дозвола
Б категорије. Обезбеђен смештај, исхрана и превоз,
теренски рад. Неопходна је здравствена способност за
радника на манипулативним пословима. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

„МИТРОМОНТ“ ПР

Магационер
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање; пожељно радно
искуство на пословима магационера.
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УСЛОВИ: III или IV степен, потребно радно искуство
од 2 године. Кандидати своје пријаве могу слати на
e-mail адресу: infoeprosport-shop.eu или се пријавити
на број телефона: 064/1136-726.

Опис посла: рад на развоју базе и софтвера за праћење производње (MySQL, Bootstrap,
CodeIgniter); одржавање компјутера, радних станица и друге рачунарске опреме; одржавање сервера;
одржавање и имплементација мреже и интернета;
одржавање уређаја за заштиту имовине компаније;
комуникација са екстерним програмерима.

15300 Лозница, Бањска бб
тел. 015/8717-729
e-mail: naturaloznica@gmail.com

Радник на машини пакер
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11080 Земун
e-mail: infoeprosport-shop.eu
тел. 064/1136-726

пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: машинска и електро струка, са завршеним
III или IV степеном стручне спреме; пожељно радно
искуство у раду са машинама.

Школа је знање,
посао је занат

„ПРОСПОРТ“ ДОО

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

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

Бравар

на одређено време 30 месеци,
место рада Суботица
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно искуство у траженом занимању; неопходно елементарно познавање техничких цртежа; пожељно
знање рада са бренером или грејање - исправљање
лимова.
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CO2 заваривач

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

LEAR CORPORATION
21000 Нови Сад, Ратно острво 8
тел. 066/889-1090

Оператер у производњи

на одређено време 3 месеца
200 извршилаца
Опис посла: обављање једноставних мануелних операција у процесу прозводње електричних
кабловских инсталација без спецификације.
УСЛОВИ: минимум основна школа, ниво квалификације - 2. ниво, лице без занимања и стручне спреме (минимум), место рада Нови Сад, рад у сменама,
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, пробни рад 3
месеца, пуно радно време, 40 сати недељно, односи се само на селекцију незапослених лица из места
Врање, Владичин Хан, Сурдулица, радно искуство
небитно, спремност за рад и дуготрајно стајање,
радно искуство небитно. Рок за реализацију пријаве: 24.10.2019. године, директно упућивање кандидата према договорним терминима за разговор биће
накнадно уговорено 24.10.2019. године, у 11 часова,
Филијала Врање (Велика сала).

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању и
чланом 132 Статута Машинског факултета.

3) Наставник у звању доцента за
ужу научну област Производно
машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању и
чланом 132 Статута Машинског факултета.

5) Наставник у звању доцента за
ужу научну област Биомедицинско
инжењерство
на одређено време од 5 година

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

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Првомајска 79
тел. 011/219-6149

Асистент за ужу научну област
Саобраћајно пројектовање на мрежи
путева и улица
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета
и Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове), доставити на адресу:
Ссаобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Ваздухопловство
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

Б Е О Г РА Д

Београд, Војводе Степе 305

Посао се не чека, посао се тражи

2) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Термоенергетика, за групу предмета
Лабораторије за генераторе паре и
нуклеарне реакторе

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању и
чланом 132 Статута Машинског факултета.

Наставник физике

за 90% радног времена, на одређено
време, за време мировања радног
односа запослене до 31.08.2020.

Наставник биологије

на одређено време, за време мировања
радног односа запослене, најкасније до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019): да
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17
и 13/18); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на којем се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци;) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења да лице није осуђивано за
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ
(не старије од 6 месеци, издаје надлежни МУП РС);
доказ о познавању српског језика подноси кандидат
који образовање није стекао на српском језику. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и са одштампаним пријавним
формуларом достављају горе наведену документацију. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом се достављају на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити код секретара
школе, радним данима од 9.00 до 14.00 часова, на
број телефона: 011/219-6149.

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) за наставника гимназије, за педагога
и психолога у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији - „Сл. гл. РС
-Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16 и 2/17): 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета - доказ / оверена фотокопија дипломе и
евентуално потребних потврда које издаје високошколска установа у циљу доказивања стеченог образовања; 2. дозвола за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника - доказ: оригинал или оверена
фотокопија документа, издатог од стране надлежног органа; 3. лиценца за директора установе, уколико је кандидат поседује (у складу са одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност) - доказ: оригинал или оверена фотокопија документа издатог од
стране надлежног органа; 4. најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
- доказ: оригинал или оверена фотокопија потврде;
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5. да кандидат које није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело, дискриминаторно понашање или привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и то:
5.1 да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца - доказ:
оригинал или оверена фотокопија документа издатог од стране надлежног МУП-а, а који није старији
од 6 месеци; 5.2 да за кандидата није правоснажном пресудом утврђено дискриминаторно понашање - доказ: оригинал или оверена фотокопија
документа издатог од стране надлежног МУП-а, а
који није старији од 6 месеци; 5.3 да није осуђиван
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 - доказ: оригинал или оверена фотокопија документа издатог
од стране надлежног МУП-а, а који није старији од 6
месеци; 5.4 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
- односи се на кривична дела наведена под претходним ставом подтачке 5.3 - доказ: оригинал или
оверена фотокопија документа издатог од стране
надлежног суда, а који није старији од 6 месеци;
5.5 да лице није осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ - доказ: оригинал или
оверена фотокопија потврде привредног суда, не
старија од 6 месеци; 6. кандидат мора да поседује
држављанство Републике Србије - доказ: оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; 7.
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доказује
се лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена установа - не старије од 6 месеци; 8. кандидат доставља и своју биографију, план рада, адресу
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон и адресу електронске поште, уколико је поседује; 9. доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника)
- оригинал или оверена фотокопија (овај услов важи
у случају да се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора установе
и у обавези је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања). Пријава на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом, доставља
се установи, на адресу: Његошева 15, Београд. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија неће
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона
011/364-0160.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ“

них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка
2) овог члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је
да кандидат достави следећу документацију: кратку
биографију (CV), оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу
са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017); уверење да није осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом; фотокопију
личне карте; уколико диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица
која нису стекла образовање на српском језику доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Одлуку о
избору кандидата донеће Конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом и оних кандидата
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме. Пријавни формулар са конкурсом
траженим документима и доказима о испуњавању
услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу са назнаком
„За конкурс - наставник математике”. Контакт особа:
секретар школе, тел. 011/3167-778.

Наставник музичке културе

11080 Земун, Добановачка 72

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17и
95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и то да:
1) има одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и струч-

са 85% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17и
95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и то да:
1) има одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и чланом 3 став 1 тачка 5 Правилника
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о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка
2) овог члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је
да кандидат достави следећу документацију: кратку
биографију (CV), оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу
са чланом 3 став 1 тачка 5 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017); уверење да није осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом; фотокопију
личне карте. Уколико диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица
која нису стекла образовање на српском језику доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Одлуку о
избору кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом и оних кандидата
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс - наставник музичке културе”.
Контакт особа: секретар школе, тел. 011/3167-778.

ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“
Београд, Милорада Јанковића Доце 34

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: сходно чл. 14, 136 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају следеће услове: педагошки асистент, у складу са Правилником о програму
обуке за педагошког асистента („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, број 11/10) IV - степен
стручне спреме, завршена обавезна уводна обуБесплатна публикација о запошљавању

ка за педагошког асистента (сертификат издат од
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); да поседује 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Као докази подноси се: оверени препис дипломе о стеченом образовању, сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента издат
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних (за особе које су мењале презиме),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење о неосуђиваности и лекарско уверење
(приликом закључења уговора о раду). Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у Националну службу за запошљавање у
Београду. Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт телефон) се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови”, на адресу: ОШ „Коста Абрашевић“ Ресник, Милорада Јанковића Доце 34, 11231 Ресник. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука ће
бити донета у законском року.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Асистент за ужу научну област
Историјска геологија
УСЛОВИ: у звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или кандидат који има академски
назив магистра наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације. Наведени услови утврђени
су одредбама чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018др.закон и 73/2018). Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о
одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним
докторским академским студијама или доказ о прихваћеној теми докторске дисертације за кандидате
магистре, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, на адресу: Ђушина 7, 11000
Београд, Рударско-геолошки факултет, соба 107, у
року од 15 да од дана објављивања конкурса.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

Ванредни професор за ужу научну
област Eкологија, биогеографија и
заштита животне средине

на Катедри за екологију и географију
животиња у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Eкологија, биогеографија и
заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију
животиња у Институту за зоологију,
са 25% радног времена, на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали
услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних
и стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Оглас објављен 02.10.2019. године у публикацији “Послови”, допуњује се у делу услова за радно место: асистент за ужу научну
област Општа психологија, са 50% радног
времена, на одређено време од три године,
тако што се додаје: Предност имају кандидати чије су тежиште истраживања Квалитативна истраживања.

ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“
11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 011/241-275

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе математика

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Чистачица у школи

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143
и чл. 144. ст. 1 и ст. 2 тачка 3, чл. 155 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др закони и 10/2019),
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилника о организацији и систематизацији послова
и радних задатака у ОШ ”Јелена Ћетковић”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Потребна документација коју треба доставити је: пријавни форму23.10.2019. | Број 852 |
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лар, радна биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена
фотокопија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених
- оверену фотокопију, доказ да кандидат није лице
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 понашањеоверену фотокопију (чл. 139 став 1 тачка 3 Закона);
доказ да има има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Сва напред наведена документа могу се доставити и у оригиналу.
ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом
ОШ “Јелена Ћетковић”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи Конкурсна комисија која утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из чл.
139 Закона о основам система образовања и васпитања у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријаве. Кандидати из става 4 члана 154 Закона о
основама система образовања и васпитања, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе из става 6 члана 154 Закона о основама систеам образовања и
васпитања и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Напред наведену документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
радном биографијом, кандидати достављају лично
или поштом на адресу школе: Београд, Врањска 26,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
11000 Београд, Војводе Бране 18/А

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време, преко 60 дана ради
замене одсутне запослене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност, да лице
није правоснажном пресудом осуђивано на кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити се против
њега води кривични поступак; да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници министарства и потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају послодавцу. Пријава се доставља у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ
“УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Булевар војводе Путника 7

Наставник за ужу научну област
Машинско инжењерство

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

2 извршиоца

Маркетинг менаџер
УСЛОВИ: завршен Економски факултет Универзитета у Београду, најмање 5 година радног искуства на
различитим пословима у области маркетинга (искуство у дигиталу и искуство у стратешком маркетингу), способност спровођења истраживања и анализе
комплетног тржишта, способност спровођења истраживања и анализе конкуренције, познавање посла
маркетинг истраживања који својим активностима у
циљу обезбеђивања тачних и правовремених информација о тржишту и конкурентима помаже у доношењу стратешких и оперативних одлука, способност
евалуирања резултата, способност израде стратегије
промоције и продаје, препознавање идентификације нових тржишних прилика, активно коришћење
енглеског језика, креирање и одржавање контакта
са медијима, способност рада на развоју новог производа, анализа финансијских аспеката промотивних стратегија, анализа процедура рада одређених
служби компаније или сектора, познавање трендова
у међусобној зависности технологије и дигиталног
маркетинга. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова из конкурса (оверене копије
диплома, докази о радном искуству) достављају се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на
наведену адресу факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Ванредни професор за ужу научну
област Просторно планирање
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 74 став 8 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 73/18 и 67/19) и чланом 116 и 121
Статута Географског факултета.

Доцент за ужу научну област
Геопросторне основе животне
средине

Наставник за ужу научну област
Саобраћајно инжењерство
Наставник за ужу научну област
Електро науке и информатичко
инжењерство
Наставник за ужу научну област
Друштвено-хуманистичке науке
УСЛОВИ: завршен факултет и VIII степен стручне спреме - доктор наука, из научне области
која покрива напред наведену научну област, са
важећим изборним звањем или да испуњавају услов
за избор у наставничка звања, утврђеним члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и условима
прописаним од стране Националног савета за високо образовање.

Наставник за ужу научну област
Филолошке науке - немачки језик
Наставник за ужу научну област
Филолошке науке - руски језик
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и референце за избор у наставничко звање наставника
страног језика, у складу са чланом 79 Законом о
високом образовању Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс кандидати достављају: CV - радну биографију, фотокопију или
очитану личну карту, списак стручних и научних
радова, којима доказују компетентност за наставне
предмете унутар уже научне области, оверене
фотокопије диплома (основних, магистарских - мастер и докторских студија) и, ако имају, важећи избору у наставничко звање. Све пријаве са пратећом
документацијом достављају се најкасније 10 (десет)
календарских дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: Висока бродарска школа, Београд, Булевар војводе Путника 7. За додатне информације контактирати на телефон: ван. проф. др Зоран Јовановић, 064/456-4567.

ОШ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области Геонауке. Остали
услови утврђени су чланом 74 став 6 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. закон, 73/18 и 67/19) и чланом 104 и 109 Статута
Географског факултета.

Асистент за ужу научну област
Просторно планирање
УСЛОВИ: студент докторских академских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и показује смисао за
наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 84
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 73/2018 и 67/19) и чланом
113, 119 и 121 Статута Географског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, оверене
копије дипломе о одговарајућој стручној спреми)
подносе се Географском факултету у Београду, Студентски трг 3/III, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-388

Административно-књиговодствени
радник

на одређено време, за рад у матичној
школи, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка са дужег
боловања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 19 и 25 Правилника о организацији послова и радних задатака у ОШ „Момчило Живојиновић”,
односно: поседовање одговарајућег образовања;
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 мало-
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летног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); доказ о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима); уверење о неосуђиваности (да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заш-тићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
који се може наћи на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, те да документацију која доказује испуњеност
услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставе школи. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. 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 Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен
у просторијама школе. Пријаве треба послати на
горенаведену адресу или донети лично у просторије
школе, радним даном од 09 до 12 часова. Контакт
телефон: 011/8231-388. Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у
радни однос на радно место административно-књиговодственог радника”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

11000 Београд, Заплањска 45
тел. 011/2460-763

- педагог; 4. дипломирани школско-клинички психолог; 5. дипломирани психолог; 6. мастер психолог; 7. дипломирани психолог - мастер. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије психологије.
ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс треба да достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, овера не старија од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, овера не старија од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, овера не старије
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности за наведена
кривична дела надлежне полицијске управе: да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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, не старије од 6 месеци; потврду -уверење о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику). 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. 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. Уколико је већ извршена психолошка
процена способности (у периоду од 6 месеци пре
истока рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће
у пријави назначити када и где је извршена процена. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Бранислав
Нушић“, Заплањска 45, Београд. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон: 011/2460-763. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Наставник математике, рачунарства
и информатике
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са функције директора у
првом мандату

Наставник енглеског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Психолог

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са трудничког, породиљског и одсуства
због неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и посебне услове из чл. 139, 140
и 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број
88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о врсти стручне
спреме за рад наставника и стручних сарадника у
основној школи, и то: 1. професор психологије; 2.
дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије; 3. дипломирани школски психолог

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ број 88/2017); 1)
да имају одговарајуће образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 15/13), за наставника који изводе
образовно-васпитни рад и да имају образовање
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из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ да је кандидат положио стручни испит
за лиценцу; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способноист за рад са децом и ученицима;
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 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 кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну докумантацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем образовању; уверење
-оригинал или оверена фотокопија да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - издато од МУП-а (не старије од шест
месеци од дана достављања пријаве на конкурс);
потврду или уверење 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 (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског језика (то је диплома
о стеченом високом образовању на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад или потврда о положеном испиту из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе); биографију
- CV; лекарско уверење подноси изабрани кандидат,
пре потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са
ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са
потребном документацијом подносе се непосредно
или путем препоручене поште, на адресу школе, са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара
школе, на тел. 011/2460-361. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
11000 Београд, Јове Илића 2
тел. 011/2467-290

Директор

на период од 4 године
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. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19): 1) има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, за педагога или психолога школе стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
(лице мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) да 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 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) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника, педагода или психолога;
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен препис / оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању (не старије од 6 месеци); оверен препис / оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не
старије од 6 месеци); потврду да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора (оригинал или оверена фотокопија не старији
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (оригинал, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених са холограмом;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује; доказ о резултату стручно-педагош-
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ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који који су претходно обављали
дужност директора школе); оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора школе (ако
је кандидат поседује); радна биографија и преглед
кретања у служби; план и програм рада директора школе. Доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од 2 године од дана ступања
на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампан формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу: ОШ „Карађорђе“, 11040
Београд, Јове Илића 2, са назнаком „Конкурс за
избор директора школе“. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације могу се добити у
секретаријату школе лично или позивом на телефон
011/2467-290.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Референт за правне, кадровске и
административне послове
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови су предвиђени чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1. да
кандидат има одговарајуће образовање за наведено радно место, IV степен стручне спреме (правно-биротехничка школа или гимназија); 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 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 правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријаву на конкурс доставити и краћу биографију. Докази о испуњености
услова који су предвиђени чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања из тачака 1 и 3 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року
од 8 дана од дана објављивања огласа на адресу:
Осма београдска гимназија, 11000 Београд, Грчића
Миленка 71, са назнаком “За конкурс - референт
за правне, кадровске и административне послове”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

Ванредни професор за ужу научну
област Политиколошко-социолошке
студије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју се бирају, као и да испуњавају
услове предвиђене Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. Закон и 73/18и
67/19), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање ванредног
професора и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“;
бр. 192 од 01.07.2016. године, 195 од 22.09.2016.
године, бр. 197 од 20.03.2017. године, бр. 199. од
16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
(биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих
нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима), доставити на горенаведену адресу у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку: www.fpn.bg.ac.
rs/5010. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

Доцент за ужу научну област
Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких
наука
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју се бирају, као и да испуњавају
услове предвиђене Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. Закон и 73/18и
67/19), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање доцента и
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду” бр. 192 од 01.
јула 2016. године, 195 од 22.09.2016. године, бр.
197 од 20.03.2017. године, бр. 199. од 16.10.2017.
године и бр. 203. од 21.05.2018. године). Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/
уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и
друге доказе у складу са напред наведеним актима),
доставити на горенаведену адресу у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану
изјаву о изворности која је у електронском облику
доступна на линку: www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве
и који испуњавају услове конкурса организоваће
се приступно предавање у складу са Одлуком о
извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”
бр. 195. од 22.09.2016. године). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИНА НОВАК”
11000 Београд, Кнеза Данила 33-37
тел. 064/805-35-08

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће високо образовање,
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилником 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,
3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе
надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018др. закони и 10/2019) и Правилником 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, 3/17 и
13/18); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), не старије од 6 месеци. Доказ о познавању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор
школе. У поступку одлучивања о избору Конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима. Психолошку процену врши
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са пријавним формуларом и доказима о испуњености услова доставити на адресу
школе или лично у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем у радни однос ______
(навести радно место)”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 Београд, Љешка 82

Наставник предметне наставе за
област Хемија и неметали, у оквиру
подручја рада Хемија, неметали и
графичарство

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, распоређене
на место организатора практичне
наставе - вежби и наставе у блоку, а
најдуже до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. 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 13/2017 и 113/2017), кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона и
то: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области педагошких наука; високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Посебни услови
за наставно особље утврђени су одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 2/2017
и 13/2018 од 17.07.2018. године), за наведено
радно место; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи, и то: диплому о стеченом
стручном образовању или уверење о дипломирању, краћу биографију, доказ о неосуђиваности
(из суда и полиције) 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос
без положеног одговарајућег испита); потврду
високошколске установе да имају 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 или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат
од одговарајуће високошколске установе о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Сви докази прилажу се
у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 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.
Пријавни формулар са документацијом доставити
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс
ће бити објављен у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс слати на адресу: Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка 82, Београд, са
назнаком „За конкурс”.

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор руског језика
са 42% радног времена

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

Професор географије
са 46% радног времена

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

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник руског језика
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо обрзовање до 10. септембра 2005.
године), филолошки факултет, са знањем енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ново Ц1). Биографије слати искључиво на мејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.
rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а
кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.
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ОШ “ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”
11030 Београд, Николаја Гогоља 40
тел. 011/3542-118, 011/4084-618
e-mail: fica@fica.edu.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 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. Кандидат за радно место наставник
треба да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то: а)
да има одговарајуће образовање према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у Основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019): за
наставника разредне наставе: а) да поседује диплому, односно уверење о стеченом високом образовању
и стручном називу дипломирани учитељ, мастер учитељ; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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 кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) има држављанство
Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву
на конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом високом образовању, ако диплома
није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење (потврду) о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о
раду достави лекарско уверење. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Филип Кљајић Фића“, Николаја Гогоља
40, 11030 Београд, са назнаком „За конкурс”. Рок за
подношење пријаве износи 8 дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 011/3542-118, 011/4084-618.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за уже научне области
Механика нестишљивих флуида
и хидраулика и Еколошко
инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи услови: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој наставни
предмет припада.

Асистент за ужу научну област
Конструкција, грађење и одржавање
железница
на одређено време од три године
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УСЛОВИ: општи услови:VII/1 степен стручне спреме
из уже научне области за коју се бира, студент докторских студија у складу са чланом 84 став 1 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 73/18).
ОСТАЛО: Kандидати, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета
Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити
биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел: 011/8230-159

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, основне студије у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године
и са стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степена (основне академске односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2) психичку, физичку и здравстевну способност за рад; 3) да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе , против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије. Поред горе наведених услова
из чл. 139. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибављаће пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази сатавни су део пријаве на
конкурс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријемним
формуларом достављају Предшколској установи. Уз
пријавни формулар кандидат доставља:1. оверену
фотокопију доказа о стручној спреми, 2. извод из
матичне књиге рођених - фотокопија оверена, 3.
уверење о држављанству фотокопија - оверена, 4.
уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, 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 кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање уверење издаје МУП, 5. доказ о оствареном радном
искуству.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним Законом
и ако има:1) одговарајуће образовање - основна
школа; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије. Са или без радног искуства.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености из става 1 тачка 1), 3), 4) овог
члана саставни су део пријаве наконкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просевете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају Предшколској
установи на наведену адресу поштом. Уз пријавни
формулар кандидат доставља: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест
месеци; извод из матичне књиге рођених - фотокопија оверена, уверење о држављанству оригинал
или фотокопија оверена, не старије од шест месеци;
доказ да није осуђиван 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 кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП), доказ о
оствареном радном искуству - копија радне књижице или потврда послодавца о оствареном радном
искуству. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА “КОСТА ЂУКИЋ“
11400 Младеновац, Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до повратка на
рад са одсуства због неге детета, а
најкасније до 31.08.2020. године, за рад
у матичној школи

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до повратка на
рад са одсуства због неге детета, а
најкасније до 31.08.2020. године у
издвојеном одељењу у Марковцу

Професор информатике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до повратка на
рад са одсуства ради неге детета, а
најкасније до 31.08.2020. године, за
рад у матичној школи у издвојеном
одељењу у Великој Иванчи
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима - што се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре
закључена уговора о раду, 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 за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у пријави приложити доказ
не старији од 24 месеца (осим уколико кандидат
који конкурише већ ради на основу уговора о раду
у школи која расписује конкурс и поседује тражени
доказ), знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услове из Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/18), по потреби у складу са радним местом не
које конкурише. Услове из Правилника о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни преглед”
бр.11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) по потреби у складу са радним местом на које конкурише.
Учесник конкурса поред општих услова предвиђеним 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 чл. 139
и140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018, 27/18- и др. Закони) и уз пријаву на конкурс поднесе доказ о: 1) одговарајућој врсти и степену стручне спреме и образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (само за наставно особље/стручне
сараднике); 2) о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; 3) потврду 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) уверење о држављанству Републике Србије; 5) доказ о познавању српског језика
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4, 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова уз пријавни
формулар: оригинал или оверена копија уверења о
одговарајућем образовању; оригинал или оверена
копија уверења о држављанству Републике Србије
- оверена копија доказа о испуњености услова који
се односе на образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова
као и 6 бодова праксе у установи или доказ о положеном стручном испиту - лиценци; потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 24
месеци од дана расписивања овог конкурса, осим
уколико кандидат који конкурише већ ради на основу уговора о раду у школи која расписује конкурс и
поседује тражени доказ); доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријава
на конкурс: кандидати су сужни да попуне пријавни
формулар (навести радно место на које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и да документацију
која доказује испуњеост услова конкурса, заједно са
одштампаним пријемним формуларом доставе школи са назнаком “За конкурсну комисију”. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор
школе. У поступку одлучивања о избору конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима. Психолошку процену врши
надлежна служба за запошљавање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног
формулара и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе или донети
лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до
13.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Асистент или асистент са
докторатом за ужу уметничку област
Сликарство, за предмете Цртање и
Сликање
на период од три године

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета уметности, статутом Факултета и другим правним актима Универзитета и Факултета и смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву прилажу и доказе о испуњености услова конкурса, оверену копију
дипломе или уверења о дипломирању, уверење да

је кандидат студент докторских уметничких студија,
односно оверену фотокопију уверења или дипломе
о завршеним докторским уметничким студијама из
области за коју се бира, биографију, библиографију
на формулару који се може преузети у Секретаријату. Кандидати су дужни да на расписан конкурс
поднесу пет оригиналних сликарских радова, мапу
цртежа (десет табли) и ЦД са предатим радовима.
Пријаве са документацијом и радови се подносе на
наведену адресу Факултета, у времену од 10 до 14
сати, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА
АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
e-mail: office@bba.edu.rs

Ванредни професор из уже научне
области Економија и финансије
Доцент из уже научне области
Пословна економија и менаџмент
УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звања Универзитета Унион и Статутом Београдске банкарске академије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; оверене копије диплома о претходно стеченим звањима; уверење о неосуђиваности и
списак објављених радова. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и електронском
облику у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на наведену адресу Факултета, кабинет 209/
II и на наведену имејл-адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ “ОБРЕНОВАЦ”

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

Наставник енглеског језика

са 33,40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, а најкасније до
18.08.2020.
УСЛОВИ: радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17,27/28 - др. Закон и
10/19): 1) Одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању (“Службени гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07- аутентично тумачење и 97/08
и 44/10), почев од 10.09.2005. године; или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005 године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16 и 11/16, 2/17, 3/17, и 13/18), 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
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злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да је кандидат
држављанин РС, 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства. Докази о испуњености услова по тачкама 1),
3) 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Пријава са биографијом, дипломом о стеченој
стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених и осталом пратећом
документацијом слати на адресу школе. Фотокопије
докумената морају бити оверене, не старије од 6
месеци. Проверу психофизичке способности за рад
са ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Сва додатна обавештења кандидати могу добити путем телефона на
број: 011/8723-240, од 11-12 часова.

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

Стручни сарадник - психолог

на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутног запосленог

Наставник предметне и практичне
наставе, предмети/програми/
активности: Куварство - вежбе,
Куварство са практичном наставом
- практична настава, практична
настава у блоку

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог наставника преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, прописано чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије); 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада: трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017. и 13/2018). Напомена: Обавезно образовање је и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европских системом преноса бодова. Наведено образовање је обавезно да се стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни оснос, као услов за
полагање испита за лиценцу.

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања
са радом у Школској радионици хотелу
„Палас” у Београду, на одређено време
преко 60 дана, ради замене одсутног
запосленог

УСЛОВИ: најмање средње образовање.

42

| Број 852 | 23.10.2019.

ОСТАЛО: 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 изречана
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. Докази о испуњености услова из
тачке 1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс је неопходно
доставити: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе; уколико имате и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (доказ о положеном испиту за лиценцу), уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотопију); фотокопију или исчитану
личну карту; уверење МУП-а да лице није осуђивано са правним последицама у смислу чл. 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Документација се доставља на наведену
адресу школе. Неблаговремене пријаве као и пријаве
са непотпуном и неовереном документацијом, неће
бити узете у разматрање.

БОР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10

Оглас објављен дана 16.10.2019. године у
публикацији “Послови” број 851, поништава
се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10

Наставник органске хемије

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а најкасније до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар;
професор физике-хемије; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер технологије сви
одсеци и смерови осим текстилног; дипломирани
инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани
инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар
за истраживање и развој; дипломирани хемичар
смер хемијско инжењерство; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар мастер; дипломирани професор хемије мастер; мастер
хемичар, мастер професор хемије, мастер физикохемичар; мастер инжењер технолошје; дипломирани инжењер хемијске технологије; биохемијски
одсек; фармацеутско- козметички смер.

Контрола квалитета сировина и
производа

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а најкасније до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије са
хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство; дипломирани инжењер фармацеутске тех-

нологије; дипломирани фармацеут; дипломирани
инжењер технологије, одсек органска хемијска
технологија и полимерно инжењерство; дипломирани инжењер органске хемијске технологије и
полимерног инжењерства; дипломирани инжењер
технологије, сви одсеци осим неорганско технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко
инжењерство; дипломирани хемичар; дипломирани
физико-хемичар; дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије; дипломирани хемичар;
мастер контроле квалитета и управљања животном
средином; дипломирани хемичар; инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине;
дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско- козметички смер;
магистар фармације; мастер инжењер технологије.
ОСТАЛО: на основу члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат
мора да има одговарајуће високо образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом; попуњени пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и техн.развоја; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење
о неосуђиваности. Доказ о здравственој способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које
су навели у својим пријавама. По пријему резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима
конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкурсна
комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор
у просторијама Техничке школе у Бору, Београдска 10,
с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања
разговора бити обавештени на бројеве телефона
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа (јавног бележника, у општинској управи или
суду) неће бити разматране. Овај конкурс се објављује
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола. Рок за подношење пријаве је
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати на горенаведену адресу.
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Ч АЧ А К
ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”
32000 Чачак, Светогорска 44

Наставник техничког и
информатичког образовања

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (одговарајуће
образовање из чл. 140 ЗОСОВ за наведено занимање). Кандидати треба да испуњавају и остале
услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/17), а то
су: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка3 ЗОСОВ; да имају држављанство
Републике Србије; да познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: извод
из МК књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ да се против кандидата не води истрага нити
да је подигнута оптужница и да се не води кривични
поступак пред судом (све то не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе и кратку биографију. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник грађанског васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 ако има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15,
11/16, 13/16 - исп., 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
8/15, 11/16, 2/17, 8/17, 4/18 и 13/18), Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада машинство
и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17,
4/18, 18/18, 1/19 и 9/19), односно које испуњава
Бесплатна публикација о запошљавању

услове за наставника одговарајуће стручне школе (подручје рада електротехника или машинство
и обрада метала) или стручног сарадника стручне школе или дипломирани етнолог, етнолог антрополог, професор одбране и заштите, и да
је савладао програм обуке за извођење наставе
из грађанског васпитања за одговарајући разред
или да је завршио неки од програма прописаних Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15,
11/16, 13/16 - исп., 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19) или
да је завршио специјалистички курс за наставника грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и одштампан и попуњен
пријавни формулар достављају школи заједно са
потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању или уверења о стеченом одговарајућем образовању ако диплома није издата
(кандидат који има високо образовање стечено
на студијама другог степена доставља оверену
копију дипломе другог степена и оверену копију
дипломе основних академских,односно основних
струковних студија), оверену копију уверења о
савладаном програму обуке за извођење наставе
из грађанског васпитања за одговарајући разред
или о завршеном неком од програма прописаних Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15,
11/16, 13/16 - исп., 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19) или о
завршеном специјалистичком курсу за наставнике
грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи, уверење надлежне полицијске
управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса), оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), доказ да зна српски језик
(овај доказ доставља само кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику). Лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима) доставља кандидат који буде
примљен у радни однос, пре закључења уговора
о раду. Пријаве и документацију достављати у
затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе са назнаком „За конкурсну комисију” и
навести назив радног места за које конкуришете
(наставник грађанског васпитања). Рок за пријаву
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник електрогрупе предмета
(одсек енергетски)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 ако има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16,
2/17, 8/17, 4/18 и 13/18); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита,за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан
и попуњен пријавни формулар достављају школи
заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: биографију,
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању или уверења о стеченом одговарајућем
образовању ако диплома није издата (кандидат
који има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе
другог степена и оверену копију дипломе основних
академских, односно основних струковних студија),
уверење надлежне полицијске управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба да
буде издато након расписивања конкурса), оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци), доказ да зна
српски језик (овај доказ доставља само кандидат
који одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику). Лекарско уверење (доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима) доставља кандидат који буде
примљен у радни однос,пре закључења уговора о
раду. Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурсну комисију” и навести
назив радног места за које конкуришете (наставник
електро групе предмета). Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

Наставник социологије, социологије
са правима грађана и устава и права
грађана
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана за
50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 ако има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16 - исп.,
13/16, 2/17, 13/18 и 7/19); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан
и попуњен пријавни формулар достављају школи
заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: биографију,
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању или уверења о стеченом одговарајућем
образовању ако диплома није издата,(кандидат
који има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе
другог степена и оверену копију дипломе основних
академских, односно основних струковних студија),
уверење надлежне полицијске управе да нису правоснажно осуђивани за кривична дела прописана
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба да
буде издато након расписивања конкурса), оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци), доказ да знају
српски језик (овај доказ доставља само кандидат
који одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику). Лекарско уверење (доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима) доставља кандидат који буде
примљен у радни однос, пре закључења уговора о
раду. Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе,
са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наставник српског језика и
књижевности

Наставник филозофије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
20% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 ако има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16 - исп.,
13/16, 2/17, 13/18 и 7/19); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан
и попуњен пријавни формулар достављају школи
заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: биографију,
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању или уверења о стеченом одговарајућем
образовању ако диплома није издата (кандидат
који има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе
другог степена и оверену копију дипломе основних
академских,односно основних струковних студија),
уверење надлежне полицијске управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба да
буде издато након расписивања конкурса), оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци), доказ да зна
српски језик (овај доказ доставља само кандидат
који одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику). Лекарско уверење (доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима) доставља кандидат који буде
примљен у радни однос, пре закључења уговора о
раду. Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурсну комисију” и навести
назив радног места за које конкуришете (наставник
српског језика и књижевности). Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 ако има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет,односно групу
предмета; или на основним студијама у трајању
од најмање четири године ,по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета,стручних сарадника и васпитача у стручним школама (Сл.гласник РС-Просветни гласник,бр.
8/15, 11/16, 13/16 - исп., 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19),
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да има држављанство
Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,науке и технолошког развоја РС и одштампан
и попуњен пријавни формулар достављају школи
заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: биографију,
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању или уверења о стеченом одговарајућем
образовању ако диплома није издата,(кандидат
који има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе
другог степена и оверену копију дипломе основних
академских,односно основних струковних студија),
уверење надлежне полицијске управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба да
буде издато након расписивања конкурса), оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије ( не старије од шест месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци), доказ да зна
српски језик (овај доказ доставља само кандидат
који одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику). Лекарско уверење (доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима) доставља кандидат који буде
примљен у радни однос,пре закључења уговора о
раду. Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти,лично или поштом на адресу школе са назнаком „За конкурсну комисију” и навести
назив радног места за које конкуришете (наставник
филозофије). Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
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Наука и образовање

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35273 Бунар

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава услове из члана 122, 139 и 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- др. закон и 10/2019) и Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 108/2015)
и то: да поседује одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да поседује дозволу за рад (лиценцу), односно
положен стручни испит за наставника васпитача и
стручног сарадника, да има обуку и положен испит
за директора школе (кандидат који нема положен
испит за директора, може бити изабран, али ће бити
дужан да исти положи у року од две године од дана
ступања на дужност); 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 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 и 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 има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на коме 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 дужност директора може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за
наставника основне школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, васпитача
и стручног сарадника, потврду о радном искуству
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, оригинал или оверену фотокопију лиценце за директора
установе ако је кандидат поседује (пријава уз коју
није достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном), уверење надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да за канБесплатна публикација о запошљавању

дидата није утврђено дискриминаторно понашање
у поступку и на начин прописан законом (не старије
од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци),
уверење надлежног привредног суда да кандидат
није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (издато након расписивања конкурса), оригинал или оверена копија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, доказ да кандидат зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (овај
доказ доставља кандидат који одговарајуће високо
образовање није стекао на српском језику, доказ о
резултату стручно-педгошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико се на
конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педгошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања, преглед кретања у
служби са биографским подацима и предлог програма рада директора. 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. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом се подносе на горенаведену адресу са назнаком “Комисија за избор директора” или се могу предати лично у секретаријату
школе, телефон: 035/8271-215. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА
ОШ „КАРАС КАРОЛИНА“
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/793-510
e-mail: hosko@stcable.net

Педагошки асистент

на одређено време, односно до
31.08.2020. године, за рад у Хоргошу и
Малим Пијацама, у две смене
УСЛОВИ: Кандидат треба да има IV степен стурчне
спреме, 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; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад, тј. мађарски
језик. Одговарајућим образовањем за педагошког
асистента сматра се: стечено средње образовање
IV степена. Поред општих услова предвиђених
законом, педагошки асистент треба да испуњава
и посебан услов, тј. треба да поседује потврду о
похађању уводног модула програма обуке за педагошког асистента. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверен препис / оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о некажњавању,
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), доказ о знању мађарског језика (оверена копија
документа о стеченом средњем, вишем или висо-

ком образовању на мађарском језику или оверена
копија уверења/решења да је кандидат положио
испит из мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе) и оверен препис / оверену
фотокопију потврде/уверења/дипломе о завршеном
прописаном програму обуке за педагошког асистента. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Молбе са
потребном документацијом, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурс - педагошки асистент“, слати на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу
научну област Орална медицина
пародонтологија
УСЛОВИ: Услови за први избор у звање ванредног
професора: Обавезни услови: А) У звање ванредног
професора може бити бирано лице које испуњава
следеће минималне услове: 1. испуњени услови за
избор у звање доцента; 2. позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног; 3. обавезно педагошко
искуство на универзитету у трајању од најмање три
године; 4. објављена два рада из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у звање доцента, у часописима категорије М21, М22 или М23; 5.
оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту; 6. одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака од стране наставно-научног већа факултета (све са ИСБН
бројем) за ужу научну област за коју се бира. Изборни услови: Кандидат за избор у звање мора да
испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање
извештаја о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова
из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве доставити на адресу:
Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска
Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви
Факултета, 028/498-298.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну
област Хирургија
Услови за избор наставника: А) У звање редовног
професора може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1. испуњени услови за избор у ванредног професора; 2. позитивна
оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода;
3. објављена два рада из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21, М22 или М23;
4. цитираност од 10 хетероцита; 5. једно пленарно
предавање на међународном или домаћем научном
скупу или два саопштења на међународним или
домаћим научним скуповима; 6. књига из релевантне области, одобрен од стране наставно научног
већа факултета уџбеник, поглавље у одабраном
уџбенику или превод одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну област за коју се бира, објављеног у периоду од избора у наставничко звање; 7.
резултат у развоју научнонаставног подмлатка на
факултету; 8. учешће у комисијама за одбрану три
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завршна рада на специјалистичким, односно мастер
академским студијама; 9. наставник који се бира
у звање редовног професора мора испуњавати и
услове да буде ментор за вођење докторске дисертације у складу са стандардом 9 (наставно особље)
„Правилника о изменама и допунама Правилника о
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма“.
Изборни услови: Кандидат за избор у звање мора
да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање
извештаја о пријављеним кандидатима за избор
у звање наставника. Наставницима на клиничким
предметима неопходна одговарајућа здравствена
специјализација.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска
Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви
Факултета: 028/498-298.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

34240 Кнић
тел. 034/510-118, 510-975

Наставник математике и
информатике

88,89% на пословима наставника
математике и 12,5% на пословима
наставника информатике, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Према правилнику о врсти истепену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета математике може да изводи: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије), професор хемије
- математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер, треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија
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или основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 и др. Закони и 10/2019) и да имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик (уколико је образовање завршено
на страном језику). Кандидати за конкурс подносе пријаву у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, уз коју се
доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор кандидата и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење полицијске управе са изводом
из казнене евиденције издатог од стране МУП-а РС,
не старије од шест месеци); уверење суда да лице
није под истрагом (не старије од 6 месеци); доказ
да кандидат има држављанство Републике Србије
(уверење не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о познавању српског језика,
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао
диплому на српском језику (потврда, уверење или
други документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе); краћу радну биографију. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене
фотокопије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима који врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Након добијених резултата психолошке
процене, конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима и доноси решење о избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну
комисију”, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога и психолога, да имају дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; да имају обуку и

положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан
је да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 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 насиље
у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за примање и
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 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, што онемогућава рад у образовању; да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду директора. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и
одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, заједно са потребном документацијом којом се доказује испуњеност услова и то:
доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (лиценца), 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), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (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 - за наведена кривична
дела (не старије од 6 месеци), уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности - не старије
од 30 дана; потврду о радном искуству - најмање
8 година у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, која мора да
садржи податак о радном стажу и пословима које је
лице обављало коју издаје установа у којој кандидат
ради, а ако кандидат није у радном односу потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно
искуство у области образовања и васпитања (оригинал не старији од 6 месеци), радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби, оригинал
или оверену фотокопију уверења (издаје МУП) да
кандидат 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,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за примање и давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, 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, што онемогућава рад у образовању (не
старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, резултате стручно-педагошког
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надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
уколико је претходно обављало дужност директора
установе или оргинал изјаве да није било екстерног
вредновања рада школе у време његовог мандата, програм рада кандидата у наредном мандату.
Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључивања уговора. Пријаве на конкурс за избор
директора заједно са потребном документацијом се
подносе у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс за директора“, поштом на горенаведену адресу
или се непосредно предају у секретаријату школе,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, сваког радног дана од 9.00 до
13.00 часова и/или путем телефона: 034/302-136.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Школа нема обавезу враћања документације пријављеном кандидату.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
34307 Стојник
тел. 034/6707-231
e-mail: osstojnik@ptt.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, да
имају одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога и психолога; да имају дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да имају обуку и положен испит за директора школе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да у року од 2 године од дана ступања на
дужност положи наведени испит); најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 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 насиље
у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за примање и
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 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, што онемогућава рад у образовању; да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду директора. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), 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 узаконском року положи испит
за директора школе), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења да није покренута истрага, нити да
се води поступак пред надлежним судом (не старије
од 6 месеци), потврду о радном искуству - најмање
8 година у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, која мора да
садржи податак о радном стажу и пословима које
Бесплатна публикација о запошљавању

је лице обављало коју издаје установа у којој кандидат ради, а ако кандидат није у радном односу
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао
радно искуство у области образовања и васпитања
(оригинал, не старији од 6 месеци), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби, оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат
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, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за примање и давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 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, што онемогућава рад у образовању (не старије од 6 месеци),
доказ о знању српског језика уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Доказ о
физичкој, психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључивања уговора.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова слати на наведену адресу, са назнаком “Конкурс
за избор директора школе”, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Све додатне информације о конкурсу могу се добити позивом на број:
034/6707-231.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1
тел. 034/335-506

Наставник филозофије и предмета
из те области
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из
члана 139,140 и 142 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, члана 2 став
1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
настаника у гимназији и Правилника о организацији и систематизацији послова. У радни однос на
радно место наставника филозофије може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и зравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ прибавља се пре закључења
уговора о раду); 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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству Републике Србије (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству),
оригинал или оверену фотокопију; оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном оспиту, односно испиту за лиценцу (осим приправника
и других лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита); доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које му је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
ни за кривична дела: насиље у породици, одузи-

мање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
доказ да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверену фотокопију); доказ о знању српског
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни
однос). Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства и
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају послодавцу.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од 8 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 кандида који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан
решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања решења. Директор одлучује о жалби у
року од 8 дана од дана подношења. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе, непосредно у
секретаријат школе или препорученом поштом на
адресу: Прва крагујевачка гимназија, Даничићева
1, 34000 Крагујевац. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 034/335-506.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

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

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18
- други закон, 73/18 и 67/19), 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 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, фалсифико23.10.2019. | Број 852 |
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вања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Математичка анализа са применама
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18
- други закон, 73/18 и 67/19), 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 поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до
момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.”

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област
Математичка анализа са применама

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

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Дискретна математика

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на пет година
УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18
- други закон, 73/18 и 67/19), 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 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

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на три године
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или ниво 7.2
НОКС-а магистар математичких наука уз услов да
је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор математичких наука који
је изабран у звање асистента по Закону о високом
образовању и у наведеном звању провео највише
један изборни период. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

на одређено време од 1 године

ОСТАЛО: Кандидати 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
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Сарадник у настави, за ужу научну
област Пословна информатика
УСЛОВИ: студент мастер академских студија или
специјалистичких студија из научне области Економске науке, са претходно стеченим звањем
дипломирани економиста, који је студије првог
степена завршио са просечном оценом најмање 8.
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 настав-

ника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 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. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са
документима, са назнаком “За конкурс”, доставити
на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Лицеја
Кнежевине Србије 3.

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Клиничка фармација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.

Наставник у свим звањима за
ужу научну област Фармацеутска
микробиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Интерна медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, завршена одговарајућа здравствена
специјализација.

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

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, завршена одговарајућа здравствена
специјализација.
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Наука и образовање

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Неурологија

докторске дисертације, сваки од претходних степен
студија завршен са просечном оценом најмање осам
(8), смисао за наставни рад.

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на студијама трећег степена (докторске академске
студије по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005 године), односно стечен
назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Анатомија

на одређено време 5 година

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Интерна медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, завршена одговарајућа здравствена
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Протетика

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена
студија завршен са просечном оценом најмање осам
(8), смисао за наставни рад, односно стечен академски назив магистра наука, прихваћена тема докторске дисертације, сваки од претходних степен студија
завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Клиничка психологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: дипломирани психолог, стечен научни
назив доктора наука, смисао за наставни рад, положен стручни испит.

на одређено време 5 година

Истраживач сарадник за ужу научну
област Интерна медицина

УСЛОВИ: доктор стоматологије, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента
докторских студија, пријављена тема докторске дисертације, сваки претходни степени студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), бављење научноистраживачким радом, најмање један објављен рецензиран научни рад.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити
и: биографију, оверене фотокопије диплома, списак
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном
односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком
раду. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.
rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.
kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза
кандидата да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8.
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања.

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

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Анатомија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање
осам (8), смисао за наставни рад, односно стечен
академски назив магистра наука, прихваћена тема
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време 4 године

Истраживач сарадник за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, пријављена тема докторске
дисертације, сваки претходни степен студија завршен са укупном просечном оценом најмање осам
(8), бављење научноистраживачким радом, најмање
један објављен рецензиран научни рад.

Истраживач сарадник за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, пријављена тема докторске
дисертације, сваки претходни степен студија завршен са укупном просечном оценом најмање осам
(8), бављење научноистраживачким радом, најмање један објављен рецензиран научни рад.

Истраживач приправник за ужу
научну област Инфективне болест
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, завршен други степен
академских студија са просечном оценом најмање
осам (8), уписане докторске студије.

Истраживач приправник за ужу
научну област Протетика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други степен академских студија са просечном оценом најмање осам (8), уписане докторске студије.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију, оверене фотоко-

пије диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација у складу
са упутством које се налази на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php.
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези
да доставе и у електронској форми (на компакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН ДУЧИЋ”
36205 Роћевићи
тел. 036/825-295

Секретар школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и
5 и чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019). Степен и врста
образовања морају бити у складу са чланом 140 став
1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
и 10/2019). Кандидат треба да поседује уверење о
држављанству (у оригиналу или овереној копији);
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидати су дужни
да доставе следећу документацију: попуњен пријавни формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (у делу „Ново на сајту“), оверен
препис (копију) дипломе о завршеном образовању,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена копија), доказ да
кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела (са датумом издавања у току трајања конкурса прибавља се у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе) и доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”, поштом на адресу: ОШ „Јован Дучић“
Роћевићи, Роћевићи 146а, 36205 Роћевићи или лично у секретаријат школе, од 09.00 до 12.00 часова,
сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне
информације обратити се секретаријату школе на
телефон: 036/825-296.
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ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

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

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне
области математичке науке и који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред општих
услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018
- др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03. 04 2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву (број 1616 од 10.10.2019. године- пречишћен
текст), Правилником о условима, начину и поступку
избора у звање сарадника Факултета (број 1145/5 од
06.10.2015. године) и Одлуком о изменама и допунама
Правилника о условима, начину и поступку избора у
звање сарадника Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 627 од 18. 05. 2018. године), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене фотокопије диплома и додатака
дипломама о завршеним претходним степенима студија или уверења о завршеним претходним степенима
студија и уверења о положеним испитима, потврду да
је кандидат уписан на докторске академске студије из
области за коју се бира или одлуку надлежног органа о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом
образовању и члана 135. Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова као и саме
радове и све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ “ГОЧ”
36 000 Краљево, Београдска 44ч
тел. 036/5317-670

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне
академске студије) или студијама у трајању од три
године или више образовање - васпитач - VI степен
стручне спреме; 1 година радног искуства у струци.

Рецепционар
УСЛОВИ: стечено образовање средње школе у
трајању од три или четири године, III или IV степен
стручне спреме; 1 година радног искуства у струци.

Домар - ложач
УСЛОВИ: стечено образовање средње школе у
трајању од три године, III степен стручне спреме; 1
година радног искуства у струци, уверење о стручној оспособљености за ложача парних котлова.
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Домар - возач
УСЛОВИ: стечено образовање средње школе у
трајању од три или четири године, III или IV степен
стручне спреме; 1 година радног искуства у струци и
возачка дозвола са положеном Б, Ц и Д категоријом.
ОСТАЛО: Услови конкурса у погледу стручне спреме одређени су сходно члану 20 Правилника о
организацији и систематизацији радних места у
Дечјем одмаралишту “Гоч” из Краљева и у складу
са законом. Услови за пријем у радни однос: доказ о
одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (не старије од шест
месеци); доказ о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест
месеци; уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија - не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија новог обрасца
са холограмом); доказ о радном искуству у струци
(потврда, решење, уговори и други акти из којих се
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), за лица
која конкуришу за радно место где се захтева радно
искуство; уверење о стручној оспособљености, за
лица која конкуришу за радно место где се захтева
тражено уверење; оверена фотокопија возачке дозволе, за лица која конкуришу за радно место где се
захтева одређена категорија. Докази о испуњености
услова подносе се уз пријаву на конкурс. Напомена:
кандидати уз пријаву на конкурс достављају кратку
биографију, контакт телефон, тачну адресу боравка,
ради достављања писмена и позивања на разговор
са конкурсном комисијом за пријем у радни однос.
У погледу достављања писмена примењиваће се
одредбе чланова 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77 и 78 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе
за запошљавање. Одлуку о изабраним кандидатима комисија ће донети у складу са чланом 56 и 58
Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 113/2017 и 95/2018) и то: у року
од 30 дана од дана настанка истека рока за поднете
пријаве на конкурс за оглашена радна места. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично
или путем поште (са повратницом) на адресу: Дечје
одмаралиште “Гоч”, Краљево, Београдска 44ч, са
назнаком „За конкурс”.

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

Наставник предметне наставе физичко и здравствено образовање
са 90% радног времена

Васпитач

група за припремни предшколски
програм, на одређено време,
ради замене запослене која је на
породиљском одсуству и одсуству са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС,113/2017 и 95/2018), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1. тачка 1,
2, 3, 4 и 5, чланом 140, чланом 142 став 1, став 2
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 10/2019). Степен и врста образовања морају
бити из образовно научне области у складу са чла-

ном 2 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, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018).
Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 75/2014,
13/2017, 113/2017 и 95/2018), треба да испуњава
и посебне услове предвиђене чаном 139. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и
10/2019) и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140. став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2). Степен и врста образовања
морају бити из образовно научне области у складу
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење које се
подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање 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 (доказује се уверењем из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе); да има држављанство Републике Србије
(доказује се Уверењем о држављанству у оригиналу или овереној копији не старије од 6 месеци); да
зна језик на коме се остварује образовно - васпитни
рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског
језика; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској устнови у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал
или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу) - за оне који ово образовање поседују , а
за оне који не поседују Закон по члану 142 став 2
дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање наставник стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту“, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву
кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверења о
стеченом високом образовању, уколико диплома
није издата; доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал
или овере- на фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
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лиценцу)- за оне који ово образовање поседују ,
а за оне који не поседују Закон о основама система образовања и васпитања, по члану 142 став 2.
дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање наставник стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци
- оригинал или оверена копија); уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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, као и да није утврђено
дискриминаторног понашања, у складу са законом
- прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе
само они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима доставља само изабрани кандидат
по окончању конкурса, а пре закључења уговора
о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
поштом на адресу ОШ „IV краљевачки батаљон”
Краљево, Олге Јовичић 1, 36000 Краљево, контакт
телефон: 036/314-330 или лично радним даном од
8 до 14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са неовереном документацијом неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

језик,Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком); мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност; компаративна књижевност са теоријом књижевности); професор српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из
областифилолошких наука; професор југословенске
књижевности и српског језика; мастер професор
предметне наставе (предходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет); 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да кандидат има
држављанство Републике Србије; 5. да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а уз одштампани пријавни формулар достављају:
оверену фотокопију дипломе; извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству који су
издати у последњих шест месеци или имају трајно
важење; уверење надлежне полицијске управе о
неосуђиваности, у смислу тачке 3 овог конкурса;
кратку биографију. Пријаве са доказима слати на
горе наведену адресу.

ОШ “НАДА ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима; професор,односно дипломирани филолог за српкохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни
рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности за страни језик;дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност;професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине; професор
српског језика и српске књижевности; дипломирани
компаратиста; мастер филолог (студијски програми.
Српски језик и књижевност, српска књижевност и

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се прописује степен и врста образовања
наставника и стручног сарадника у основној школи,
доказ: уверење - диплома о одговарајућој стручној
спреми (са додатком дипломи уколико је издат уз
диплому); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ:
лекарско уверење; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
докази: уверење суда и уверење МУП-а; 4. да има
држављанство Републике Србије, доказ: уверење
надлежног органа; 5. да 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 током рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Наставник 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 који
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију у овереној копији,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Пријаве и приложена документација се враћају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс наставник разредне наставе”.

ОШ “ЖАБАРЕ”
37233 Жабаре бб, Врбница
тел. 037/3882-218

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у радни однос на радном месту наставник разредне наставе, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања, у смислу члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања,за наставника васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије,мастер струковне
студије,специјалистичке академске студије или
основне студије у трајању од најамање четири године,по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима (прибавља
се пре закључења уговора о раду); поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 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. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: пријавни формулар за пријем у радни
однос (доступан на званичној страници Министарства просвете,науке и технолошког развоја); кратка
биографија; диплому о стеченом образовању( оверена фотокопија); доказ о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених(оригинал или оверена фотокопија); доказ
о знању српског језика и језика на којем се изво23.10.2019. | Број 852 |
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ди образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или послати на наведену адресу са назнаком “За
конкурс”.

ЛЕСКОВАЦ
ТШ „БОШКО КРСТИЋ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Наставник економске групе
предмета

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник географије

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: а) за наставника економске групе предмета, одговарајуће образовање које подразумева:
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о степену и врсти образовања, врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у средњим стручним школама; б) за
наставника географије, одговарајуће образовање
које подразумева: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске струдије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о степену и врсти образовања,
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним
школама; в) за наставника српског језика и књижевности, одговарајуће образовање које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања, врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у средњим стручним школама; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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собраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства и одштампаног заједно са потребном документацијом о испуњености услова доставе
установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добизи преко
телефона: 016/821-162. Уз пријавни формулар са
званичне странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидат треба да достави:
диплому о стеченом образовању, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да није
осуђиван за наведена кривична дела, биографију са
кретањем у служби. Знање српског језика кандидат
доказује дипломом о стеченом образовању. Уверење о здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат прибавља од службе
медицине рада, пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ и у публикацији „Послови”. Документација
се подноси у оригиналу или овереној копији (овера
код јавног бележника). Пријаве са документацијом
слати на адресу школе: Техничка школа „Бошко
Крстић“, Бојник, Стојана Љубића 2, са назнаком „За
конкурс“. Непотпуна документација неће бити узета
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања. Дужност директора може да обавља лице
које има обазовање из чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања за васпитача или
стручног сарадника, дозволу за рад наставнка, васпитача и стручног сарадника обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора може да обавља и лице
које има: одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања за
васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има: 1) одговарајуће
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога 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. 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); 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
од 10. септембра 2005. године. Пријава на конкурс
за избор директора, заједно са потебном документацијом, доставља се установи. Рок за подношење
пријава са потребном документацијом је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Потребна документација: оригинал или оверена
фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, или
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал
или оверена фотокопија); оригинал или оверена
фотокопија потврде којом се доказује да кандидат има најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно осам година
радног искуства на пословима образовања и васпитања; оригинал или оверена фотокопија лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравстваној способности за рад са ученицима - доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном средњем,
вишем или високом образовању на српском језику
или оверена фотокопија потврде или уверење о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; оиригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело и оригинал или
оверена фотокопија уверења надлажног Привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности у складу са Законом и Правилником. Уверења под тачком 8 не смеју
бити старија од дана објављивања конкурса Уколико кандидат поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду доставља извештај просветног саветника (оригинал или оверену копију).
Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (оригинал или оверену копију). Неблаговремено достаљене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Пријаву слати на горенаведену адресу.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ТАСИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Наставник предметне наставе
- наставник информатике и
рачунарства

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 тачка 1) и 2) Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон и
10/2019, даље Закон), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
11/2017 и 13/2018). Кандидати треба да испуњавају
услове у складу са чланом 139 Закона о основа-
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Наука и образовање

ма система образовања и васпитања. Уз попуњен
пријавни формулар, са кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом (чл. 139 ст. 1 т. 3) Закона о
основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци); доказ о знању српског језика
и језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад у школи (доказ доставља кандидат само уколико одговрајуће образовање није стечено на том
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ТАСИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање (најмање средње образовање); сертификат
- савладан програм обуке за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биографију,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ о стручној спреми, уверење о неосуђиваности
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона
(не старије од 6 месеци), као и попуњен формулар
који се налази на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) се прибавља у поступку одлучивања пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАМБИ”
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Кувар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони и 10/2019). Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем средњем образовању (не старије
од 6 месеци); оверену фотокопију дозволе за рад
(лиценце не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења (не старије до шест
месеци), полицијске управе да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у 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 за које није у складу са законом утврђено
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дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци);
уверење о држављањству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци); кратку биографију. Сви заинтересовани кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно
са одштаманим пријавним формуларом достављају
на адресу: Предшколска установа „Бамби“ Лозница,
Генерала Јуришића 3, 15300 Лозница или лично
на адресу Предшколска установа „Бамби“ Лозница, Објекат „Чаролија” (код нове цркве) у Лозници,
Веселина Мисите 26. Рок за подношење пријава је
од 8 дана од дана објављивања.

НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање ванредни или
редовни професор, за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, предмет
Спортска гимнастика
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и
стицања звања наставника прописани су чланом
74 Закона о високом образовању и чланом 165
Статута Универзитета у Нишу: у звање ванредног
професора може бити изабрано лице које поред
услова за звање доцент има и више научних радова
од значаја за развој науке, у ужој научној области,
објављених у међународним или домаћим водећим
часописима, са рецензијама, оригинално стручно
остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл. ), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима; у звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова за
звање ванредног професора има и већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у
ужој научној области објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама,
већи број научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима,
објављен уџбеник или монографију или оригинално
стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка на факултету, учешће
у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са биографским подацима,
препис дипломе о стеченом називу доктора наука,
списак радова са библиографским подацима, као и
саме радове, на адресу Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, Чарнојевића 10а, Ниш. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у
звање дужни су да попуне образац о испуњености
услова за избор у звање наставника који се налази
на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а уколико кандидат нема
кориснички налог, потребно је да се обрати администратору Факултета на е-mail: info@fsfv.ni.ac.rs.
Ради благовременог отварања корисничког налога,
кандидатима се препоручује да се јаве најкасније 24
часа пре истека конкурсног рока.

Национална служба
за запошљавање

ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25

Наставник физичког и здравственог
васпитања
за 16 часова недељно, односно 40%
радног времена

УСЛОВИ: на конкурс за пријем у радни однос може
да се пријави кандидат под условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19):
да има стечено одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 и 10/19): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то:
професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије, професор
физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта, професор спорта и физичког
васпитања, професор спорта и физичке културе,
мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет), да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да
није осућиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља установа по службеној дужности);
да је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар
(налази се на сајту Министарства просвете) доставити: радну биографију; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу или
овереној фотокопији са исправом којом се доказује
да је кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни
испит - испит за лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених са
холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији;
уверење о држављанству, у оригиналу или овере23.10.2019. | Број 852 |
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ној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци);
доказ о познавању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом (лекарско уверење).
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или бројева телефона које
су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима и обавља разговор са
кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће
се обавити у просторијама секретара у ОШ „Добрила Стамболић” у Сврљигу, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија
доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу: ОШ “Добрила Стамболић” Сврљиг, Радетова 25, 18360 Сврљиг или непосредно у школи, радним данима од 7 до 14 часова.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара, телефон број: 018/821-002.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Наставник предметне наставе наставник физике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у матичној школи у
Сићеву и у издвојеном одељењу у селу
Островица, са 60% радног времена, као
и у основном образовању одраслих у
матичној школи у Сићеву и у издвојеним
одељењима школе у општинама Бела
Паланка и Мерошина, села Биљег и
Балајнац, са 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одговарајућег 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
и 13/2018), и то: професор физике, дипломирани
физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике
и основе технике, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике,
дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, професор
физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за примењену физику, професор физике
за средњу школу, дипломирани физичар истражи-
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вач, дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани
физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер,
мастер физичар, мастер професор физике, мастер
професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар мастер физике-астрономије, дипломирани физичар
- мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике за
основну школу - мастер, дипломирани физичар професор физике и хемије за основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике, дипломирани
физичар - информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: у складу са чланом
8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Програм стицања образовања из члана 8 став 4 наведеног Закона реализује
високошколска установа у оквиру акредитованог
студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. У складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 наведеног Закона, да су држављани Републике Србије,
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседују психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима (доказ
о испуњености овог услова установи доставља изабрани кандидат пре закључења о уговора о раду) и
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и да имају савладан програм обуке за
оспособљавање за рад са одраслима Интегрални
програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих. Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријаву се прилаже следећа документација: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, радна биографија, оригинал или оверена
копија извода из матичне књиге рођених, односно
венчаних; оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или оверена копија дипломе о стеченом образовању, доказ
да има или да се сматра да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и

васпитања, уверење надлежне полицијске управе о
неосуђиваности за кривична дела наведена у тексту
конкурса и доказ о савладаном програму обуке за
оспособљавање за рад са одраслима Интегрални
програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих. Непотпуне
и/или неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве предати непосредно школи или слати путем
поште на адресу: Основна школа „Надежда Петровић”, 18311 Сићево. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на телефон
018/415-1411.

ОШ “ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш, Великотрновска 4

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат 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), чланом 140 став 1 и 2 чланом 142
став 1 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник Републике Србије”,
број 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019, у даљем
тексту: Закон) и услове из Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018
и 11/2019) и то: да је стекао одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима којима су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и
методичних дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (који је
обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу). Кандидат треба и: да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака
1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Стручна спрема
за радно место наставника разредне наставе: професор разредне наставе; професор педагогије са
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претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ;
дипломирани учитељ-мастер; професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу. По
расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе:
попуњени пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију
извода из МКР, за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
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 за кога није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал, не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеној педагошкој академији или учитељској школи
(само учесник конкурса, професор педагогије, који
има претходно завшену педагошку академију или
учитељску школу); оверену копију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета (само учесник конкурса који има
завршене 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); оверену фотокопију уверења надлежне
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или
након дипломирања); оверену фотокопију уверења
надлежне високошколске установе о положеним
испитима из педагогије и психологије односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (кандидат који је
у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу); оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту
из српског језика (само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику). Уколико
учесник конкурса не достави доказе из тачке 8) и 9)
пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да
наведено образовање стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. У поступку
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани
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кандидат пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана његовог објављивања.
Пријаве достављати на горенаведену адресу, лично
или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 018/538-355. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање. Термини изражени у овим тексту у
граматичком мушком роду подразумевају природни
женски и мушки род лица на која се односе.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Економија
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су чланом 24 став 1 Закона о
раду и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању.
Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став
6 Закона о високом образовању, чланом 165 став 6
Статута Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 12 и 13 Ближих
критеријума за избор у звања наставника (“Гласник
Универзитета у Нишу”, бр. 3/2017). Декан Факултета
ће свим учесницима овог конкурса обезбедити 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”, бр. 2/2018).
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у
обавези да факултету доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми
(оверен препис дипломе); биографију са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен, одштампан
и потписан образац о испуњавању услова за избор
у звање наставника који се налази на веб порталу
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење
надлежне полицијске управе да против кандидата
није изречена правноснажна пресуда за кривична
дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи,
које је издато након датума расписивања овог конкурса; фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на 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
пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет
доноси посебан закључак.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и
негу

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
средње образовање и то: средња медицинска школа у трајању од четири године; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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, одизимање 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 кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3),
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију, са
адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом
образовању; уверење о држављанству РС; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда); уверење да кандидат није осуђиван за дела из члана 139 став 1 тачка 3 (уверење
муп-а); пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати
подносе документа у оригиналу или оверене копије
(не старије од шест месеци). Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом достављају установи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс (са доказима о испуњености услова) достављају се на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за сарадника - медицинску
сестру” или се непосредно предају у установу, радним даном, у времену од 07.00 до 15.00 часова, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

НОВИ ПА ЗАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”
36320 Тутин, 7. јули 16
тел.020/811-203

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
Вртић „Бубамара“, васпитне групе
Набоје, Режевиће, Долово
4 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, на студијама у трајању од три године
као и одговарајуће више образовање; 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
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Помоћни радник

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

на одређено време, а најдуже до
31.08.2020. године, васпитна група
Суви До

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
под условима прописаним Законом и ако има: 1)
основно образовање (II степен стручне спреме).

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
вртићи „Бубамара“ и „Маја“
2 извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним Законом и ако има:
1) основно образовање (II степен стручне спреме).

Стручни сарадник логопед

на одређено време, а најдуже до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
струковне студије) или на основним академским
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, а најдуже до
31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139, 140 и чланом155 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”бр:88/2017, 27/2018 - др. Закони и 10/2019) и да
има стечено одговарајуће образовање и то: средња
медицинска школа - смер медицинска сестра - васпитач или више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије), на којима је оспособљено за рад
са децом јасленог узраста.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи пријавни формулар доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, личну и радну биографију
са важећом адресом и контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење, односно извод
из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Више
информација на телефон: 020/811-203.
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Хигијеничар

УСЛОВИ: основно образовање; држављанство РС
(уверење о држављанству - оригинал или оверену
копију); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом); доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет стрници Министарства, а потребну
докуметацију заједно са одштаммпаним пријавним
формулар доставља установи. Уз захтев потребно је
доставити: сведочанство или оверен препис дипломе о завршеном образовању; уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из МКР;
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 и уверење о некажњавању - МУП). Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматање. Пријаве
слати на горе наведену адресу и контакт телефон.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“

завршеном образовању (исправа коју издаје високошколска установа, а којом кандидати доказују да
су стекли образовање из психолошких, педагошких
и методичких дициплина или доказ из високошколске установе да су у току студија положили испите
из педагогије и психологије, доказ да су положили
стручни испит, односно испит за лиценцу; извод из
МКП; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) и да зна српски језик и језик на којем остварује образовано-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору наставника, комисија ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати накнадно обавештени. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремнене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати у затвореној коверти на горенаведену адресу.

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

1) Психолог

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

2) Наставник енглеског језика

са 33% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

3) Наставник немачког језика

са 44% радног времена, на одређено
време, а најдуже до 31.08.2020. године

4) Наставник енглеског језика

36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/353-411, 020/343-020

Психолог

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсутва и одсуства ради
неге детета, односно до 03.09.2020.
године, за рад у матичној школи у
Дежеви са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: и то да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 став 1 тачка 1 и 2 и
155 Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - и други закони и до 10/2019) које је стекао на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, држављанство ПЦ (уверење о држављанству, оригинал или оверену копију); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђен правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању најмање од три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања и давања мита. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са отштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уз пријавни формулар
потребно је доставити: оверен препис дипломе о

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

5) Наставник географије

са 50% радног времена, на одређено
време, а најдуже до 31.08.2020. године

6) Наставник информатике и
рачунарства

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

7) Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

8) Наставник разредне наставе

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

9) Наставник српског језика

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

10) Наставник физике

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

11) Радник на пословима одржавања
хигијене
на одређено време за школску
2019/2020. годину, а најдуже до
31.08.2020. године

12) Радник на пословима одржавања
хигијене
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ број 88/2017) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). У радни однос могу бити примљена лица која испуњавају
одређене услове: поседују одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена који
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука,
при чему да има завшене 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. Кандидат мора да има:
1. одговарајуће образовање, 2. психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4. држављанство Републике Србије, 5. зна језик
(босански) на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености улова из става
1 тачке 1), 3)-5) саствни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2 овога члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Обавезно образовање лица из члана 140 овога закона је и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Услови за кандидата под
тачком 11 и 12 овога конкурса су: 1. да има завршено основно образовање, 2. психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици одузимање малолетног лица, запушање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за кривична дела примање
или давање мита: за кривично дело изгрупе 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 кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
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4. има држављанство Републике Србије, 5 зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из члана 139 став 1 тачке
1), 3)-5) саставни део су пријаве наконкурс, а доказ
из става 1 тачка 2 овога члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи са потребном документацијом. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”
Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године; више образовање;
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; познавање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

Медицинска сестра - васпитач

Васпитач

на одређено време до повратка одсутне
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије) и специјалистичке струковне студије, по
прописима који су уређивали високо образовање у
периоду од 10. септембра 2005. године до 07. октобра 2017. године на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање. 2)
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом; 3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу са
назнаком „За конкурс” или доставити лично, сваког
радног дана од 08.00 до 14.00 сати.

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик).

3 извршиоца

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Васпитач

на одређено време, до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (из казнене евиденције МУП-а);
доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Конкурс спроводи трочлана конкурсна комисија
коју именује директор. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос,
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са 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 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе
информације могу се добити код секретара установе на телефон 60-40-656. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. На сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја постављен је формулар који
се попуњава приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
пристигле електронском поштом неће се узимати у
разматрање.
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Наука и образовање

Возач Б категорије

на одређено време, најдуже 2 године
УСЛОВИ: средње образовање и возачка дозвола Б
категорије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); возач возила Б
категорије треба да приложи и фотокопију возачке
дозволе Б категорије.

Сервирка

на одређено време, најдуже 2 године
3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно
образовање и најмање три године радног искуства;
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; познавање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (из казнене евиденције МУП-а);
доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Конкурс спроводи трочлана конкурсна комисија
коју именује директор. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос,
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са 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 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе
информације могу се добити код секретара установе, на телефон: 6040-656. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. На сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја постављен је формулар који
се попуњава приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
пристигле електронском поштом неће се узимати у
разматрање.
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РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА “СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг Младенаца 5
тел. 021/300-4296

Наставник на предмету Примена
рачунара, Оперативни системи и
рачунарске мреже и Рачунарство и
друштво
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/17, 27/18 - други закони и 10/2019) и стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у Рачунарској гимназији у Београду (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 26/04 и 2/13) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16,
2/17, 11/17 и 13/18; 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 кривично дело
примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Потребно додатно искуство:
ECDL сертификат, познавање рада на „Smart board”
табли, познавање енглеског језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, искључиво путем
електронске поште на адресу: gimnazija@smart.edu.
rs, са назнаком „За конкурс”.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар (преузима се са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (скениран); диплому (скениран оригинал);
уверење о држављанству (скениран оригинал);
ЕЦДЛ сертификат (скениран оригинал); уверење
да није осуђиван из тачке 3) од стране МУП-а (скениран оригинал); биографију. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. На
разговор ће бити позвани само кандидати који уђу
у ужи избор. Посебно лекарско уверење да имају
здравствену способност и уверење за психичку,
физичку способност, за рад са ученицима издато у
задњих шест месеци доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАН АМОС КОМЕНСКИ”
Кулпин, Маршала Тита 76

Наставник музичке културе

за 65% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду
треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019), да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверен препис (копију)

дипломе о одговарајућем образовању; оргинал/
оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци од дана објаве конкурса; оригинал/оверену копију извода из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци од дана објаве конкурса; оригинал/оверену копију уверења о
неосуђиваности издатог од надлежне ПУ-МУП-а, не
старије од 6 месеци од дана објаве конкурса; доказ
да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - словачки језик;
радна биографија и телефон за контакт. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
копији. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Ближе
информације о јавном конкурсу могу се добити
на телефон: 021/2700-110. Пријаве се могу слати
поштом на адресу Основна школа “Јан Амос Коменски” Кулпин, Маршала Тита 76, или непосредном
предајом у школи. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОЖЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН”
21412 Гложан, Јозефа Марчока бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 122 ст. 5, чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће образовање из чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе, педагога
и психолога, да имају дозволу за рад наставника и
стручног сарадника; да имају обуку и положен испит
за директора школе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у року
од 2 године од дана ступања на дужност положи
наведени испит); најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; 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 насиље у породици,
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 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, што онемогућава рад у образовању;
да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад-словачки језик. Доказ о испуњености услова да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду директора. Уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Уз пријаву доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценца), 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), оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-

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

Наука и образовање

рену фотокопију извода из матичне књиге рођених
за кандидате који су променили презиме, односно
име после издавања дипломе (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења да
није покренута истрага, нити да се води поступак
пред надлежним судом за кривична дела из чл. 139
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности, потврду о радном искуству најмање 8 година у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања која мора да садржи податак о радном стажу и пословима које је лице обављало коју
издаје установа у којој кандидат ради, а ако кандидат није у радном односу потврду издаје установа
у којој је кандидат стекао радно искуство у области
образовања и васпитања (оригинал не старији од
6 месеци), радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби, оригинал или оверену фотокопију уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује 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, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за примање и
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика и словачког језика-оригинал
или оверена фотокопија дипломе или уверења о
завршеном средњем, вишем или високом образовању на српском и словачком језику или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном
испиту из српског односно словачког језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о физичкој, психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључивања уговора. Уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену
копију). Пријаве са доказима о испуњености услова
слати на наведену адресу, са назнаком “Конкурс
за избор директора школе”, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса доставити на адресу
(поштом или лично): Основна школа „Јозеф Марчок Драгутин”, 21412 Гложан, Јозефа Марчока бб.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране, ближа обавештења могу се добити од секретара школе, контакт тел. 021/2700-200.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

Наставник математике

на одређено време од 2 године, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета (за треће дете)
УСЛОВИ: наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и 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, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинију целине
и одговарајуће научне, односно стручне обалсти или
области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
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који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из подтачке 2 мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; психичку, физичку и и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања,
које има држављанство Републике Србије и које зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: оригинал или оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободне, 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
(из полицијске станице); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављансту Републике Србије (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
(односи се на кандидате који нису образовање стекли
на српском језику). Копије докумената се оверавају
од стране јавног бележника. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду.

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
којем мирује радни однос због
именовања на функцију директора
школе
УСЛОВИ: наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 2) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и 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, муилтидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинију целине и одговарајуће научне, односно
стручне обалсти 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
подтачке 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку,
физичку и и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђивано за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, које има држављанство
Републике Србије и које зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна
документација: оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободне, 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
(из полицијске станице); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављансту Републике
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Копије докумената
се оверавају од стране јавног бележника. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник музичке културе

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
који је именован на функцију директора
установе Позориште за децу, на период
од 4 године, до 14.09.2023.
УСЛОВИ: наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 3) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и 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, муилтидисциплинарне,
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
подтачке 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку,
физичку и и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђивано за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, које има држављанство
Републике Србије и које зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна
документација: оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободне, 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
(из полицијске станице); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављансту Републике
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Копије докумената
се оверавају од стране јавног бележника. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник физичког васпитања

на одређено време, ради замене
запосленог који је распоређен на радно
место помоћника директора школе, на
одређено време, за школску 2019/20.
годину
УСЛОВИ: наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академ23.10.2019. | Број 852 |
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ске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмете; 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинију целине
и одговарајуће научне, односно стручне обалсти 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 подтачке 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; психичку, физичку и и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, које има
држављанство Републике Србије и које зна српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Потребна документација: оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободне, 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 (из полицијске станице); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика (односи се на кандидате који
нису образовање стекли на српском језику). Копије
докумената се оверавају од стране јавног бележника.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Педагошки асистент

на одређено време, за школску 2019/20.
УСЛОВИ: кандидати уз одштаман и попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техонолошког
развоја, достављају: оригинал или оверену фотокопију
сведочанства о завршеном средњем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење
о похађању програма обуке за педагошког асистента;
доказ о познавању ромског језика; доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним право, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (из полицијске станице); доказ о знању српског
језика (односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику). Копије докумената се оверавају од стране јавног бележника. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве доставити лично или поштом
на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3, Бачка
Паланка. Ближе информације о конкурсу се могу
добити код секретара школе на тел. 021/6041-244.
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ПАНЧЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА “ЈОВАН БАНДУР”
26000 Панчево, Војводе Жовојина Мишића 3

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз приложену пријаву (попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства), 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 (“Сл. гласник РС“, број: 88/17, 27/18
и 10/19); 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије, 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из става 2 тачка 1) и тачка 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 је 8 дана од дана објављивања конкурса. 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 слати на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурсну комисију“.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/219-0022, 219-0023, 219-0024
факс: 013/370-240

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике
Србије; 2) да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему), према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“ бр. 8/2015, 11/2016) за наведени наставни предмет и у складу са чланом 140 ст. 1
тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017) - за радно место: наставник математике; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има психичку,

физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (наведени доказ доставља кандидат
који буде изабран по конкурсу а пре потписивања
уговора о раду); 5) да зна српски језик; 6) да поседује образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(члан 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања).

Наставник физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике
Србије; 2) да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“ бр. 8/2015, 11/2016) за наведени наставни предмет и у складу са чланом 140 ст. 1
тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017) - за радно место: наставник
физичког васпитања; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (наведени доказ доставља
кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду); 5) да зна српски језик; 6)
да поседује образовање из психолошких, педагошких методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса
бодова (члан 142 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања).

Наставник енглеског језика

са 67% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике
Србије; 2) да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“ бр. 8/2015, 11/2016) за наведени наставни предмет и у складу са чланом 140 ст. 1
тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017) - за радно место: наставник
енглеског језика; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међуна-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду); 5) да зна српски језик; 6) да
поседује образовање из психолошких, педагошких
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова
(члан 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања).
ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија ће кандидате који уђу у ужи избор
упутити на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака у складу са чл. 154
ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 155 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Ново на сајту“, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. Уз одштампани својеручно
потписани пријавни формулар са назнаком да се
конкурише за одређено радно место, школи се доставља и: оверена фотокопија дипломе; уверење о
држављанству; доказ о неосуђиваности кандидата
(доставља се уз пријаву на конкурс); доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - диплома издата на српском језику или уверење - да је исти полагао српски
језик на факултету). Кандидати уколико достављају
оверену фотокопију дипломе као доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад,
дужни су то да назначе у својој пријави. Кандидат
је дужан уколико не поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова, да исто стекне у року од
једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидати који имају положен стручни испит
или испит за лиценцу или који су имали педагогију
и психологију на факултету - дужни су да доставе
доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Својеручно
потписане пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у централној школи и
одељењу у Крупцу
УСЛОВИ: Потребна документација: 1. формулар за
пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 2. биографија (CV), 3. оверена
фотокопија дипломе, стечена одговарајућа стручна
спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019): професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и
Бесплатна публикација о запошљавању

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 или
главни предмет/профил енглески језик), мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије провог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет; 4. извод из
казнене евиденције о неосуђиваности за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање 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 није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа; 5. уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 6. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), 7. кандидати који нису
стекли образовање на српском језику, достављају и
доказ да познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад: оверена фотокопија дипломе или
уверења о стеченом срењем, вишем или високом
образовању на српском језику или оригинал или
оверена фотокопија уверења, односно потврде о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о здравственој способности, не старије од
шест месеци. Рок за подношење пријаве: 8 дана од
дана објављивања конкурса. Формулар за пријаву
на конкурс са потребним документима слати на
адресу школе: ОШ “Свети Сава”, Саве Немањића
2, 18300 Пирот или предати лично код секретара
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАЈСКИ ЦВЕТ”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, под одговарајућим образовањем сматра се
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач
или високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем - васпитач; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без

обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
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. Докази о испуњености услова из тачака 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. Кандидат је дужан да приложи: пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију, оригинал/оверену копију дипломе, оригинал/
оверену копију уверења о држављанству, оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности, доказ о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико је неопходан. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу је секретар Милан Митић.
Адреса на коју се подносе пријаве: Бошка Вребалова 1, Велико Градиште.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
12208 Костолац, Првомајска 1

Педагог

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање прописано Законом и
Правилником којим се прописује степен и врста
образовања наставника и стручног сарадника у
основној школи, доказ: уверење - диплома о одговарајућој стручној спреми (са додатком дипломи
уколико је издат уз диплому); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, доказ: лекарско уверење; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
докази: уверење суда и уверење МУП-а; 4. да има
држављанство Републике Србије, доказ: уверење
надлежног органа; 5. да 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 током 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. 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 који
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1 подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
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струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију у
овереној копији, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Молбе слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12222 Браничево
тел. 012/666-412
e-mail: os.branicevo@gmail.com

Наставник хемије

за 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и
2) и става 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр 88/2017
и 27/18 -др. закони) - одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. год. и да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 3 став 1 тачка 8 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 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, 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да поседује 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 ЕСПБ,
сходно чл. 142 Закона.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део ново), 2. кратку биографију; 3.
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6.
уверење о неосуђиваности које издаје надлежна служба МУП-а; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду); 8. доказ о знању српског језика - уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; 9. уверење из
високошколске установе о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
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дисциплина или уверење о положеном стручном испиту за лиценцу или оверену фотокопију
индекса о положеним испитима из наведених
дисциплина. Фотокопије морају бити оверене и
не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају установи, у
складу са чл. 154 ст. 2 Закона. Неблаговремене
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса, као и пријаве са неовереном
документацијом неће се разматрати. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања.

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 09.10.2019. године (број 850, страна
63), за радно место професора разредне
наставе, поништава се у целости.

ПУ „ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао образовање до 10. септембра 2005.
године; одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије); студије у трајању
од три године или више образовање васпитно-образовне струке; одсек за образовање васпитача
предшколских установа; без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела; држављанство РС; да
зна језик на коме се обавља васпитно- образовни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверење о стеченој стручној спреми;
извод из МК рођених и уверење о држављанству
РС не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика методиком по програму одговарајуће високошколске установе; да није
осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОШ “9. ОКТОБАР”

18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
директора школе са функције

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
помоћника директора

Наставник енглеског језика

за 60% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене а
најдуже до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство РС; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен
пријавни формилар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому или уверење о завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
неосуђиваности; уверење о држављанству; лекарско уверење подноси примљени кандидат пре
закључења уговора о раду; доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговаруће образовање стекли на
том језику). Пријаве слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-290

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог радника преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву
на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал
или оверену фотокопију) о и испуњавању следећих
услова: одговарајуће образовање, држављанство
Републике Србије, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора
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Наука и образовање

о раду. Попунити пријавни формулар који се може
скинути са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
доставити са осталом документацијом. Чланом 155
Закона о основама система обрзовања и васпитања,
прописано је да се радни однос на одређено време
у установи заснива на основу конкурса, спроведеног
на начин прописан за заснивање радног односа на
неодређено време. Чланом 154 Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је да
директор школе доноси одлуку о расписивању конкурса. Пошто се у школи указала потреба за горе
наведеним радним местима, директор је одлучио
као у диспозитиву одлуке под 1.

ОШ “ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ”
11315 Сараорци, Краља Александра 95
тел. 026/781-082

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла
чистачице може бити примљен кандидат који
мора да има: завршено основно образовање и
васпитање; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом), доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017,
27/2018-др. закон и 10/2019); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на горенаведену адресу. Сва потребна обавештења могу се добити код секретара
школе на број телефона 026/781-082.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања: да поседују одговарајуће образовање,
односно завршено основно образовање за радно
место чистачице, а за радно место наставника образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139. ст 1. тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије и да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом на конкурс сматра се одштампан попуњен
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који
је приложена следећа документација:оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању,оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (кандидати за послове
наставника, осим приправника и других лица која
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита) - тражи се само радно место наставника, не и за радно место чистачице, оригинал или
оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад - само за кандидате који нису одговарајуће
образовање стекли на српском језику,радну биографију-пожељно. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Приложена документација се не
враћа. Пријаве треба слати на адресу: Основна школа „Др Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300
Смедерево. Ближе информације о конкурсу могу се
добити путем телефона: 026/617-390.

Наставник предметне наставе биологија

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања: да поседују одговарајуће образовање,
односно завршено основно образовање за радно
место чистачице, а за радно место наставника образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником

о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 ст 1. тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије и да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом на конкурс сматра се одштампан попуњен
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који
је приложена следећа документација: оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању,оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (кандидати за послове
наставника, осим приправника и других лица која
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита) - тражи се само радно место наставника, не и за радно место чистачице, оригинал или
оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад - само за кандидате који нису одговарајуће
образовање стекли на српском језику радну биографију-пожељно.Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Приложена документација се не
враћа.Пријаве треба слати на адресу Основна школа „Др Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300
Смедерево. Ближе информације о конкурсу могу се
добити путем телефона 026/617-390.

Чистачица

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања: да поседују одговарајуће образовање,
односно завршено основно образовање за радно
место чистачице, а за радно место наставника образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 ст 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије и да знају
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом на конкурс сматра се одштампан попуњен пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страни23.10.2019. | Број 852 |
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ци Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, уз који је приложена следећа документација:оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању.оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад - само
за кандидате који нису одговарајуће образовање
стекли на српском језику, радну биографију-пожељно. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Приложена документација се не враћа.
Пријаве треба слати на адресу: Основна школа „Др
Јован Цвијић”, Др Јована Цвијића 9, 11300 Смедерево. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 026/617-390.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАМБИ”
25230 Кула, Јосипа Крамера 19
тел. 025/722-139

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: 1. директор предшколске установе може
да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице
које има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника; 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; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је утврђивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, - има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у предшколској 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
за васпитача (дужност директора установе може
да обавља васпитач 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 предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
3. да није осуђивано паравоснажном пресудом за
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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
крупе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик. Докази о испуњености услова (1, 3, 4 и 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом прибавља се пре
закључења уговора.
ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс
(образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
својеручно потписана) и доказе о испуњености тражених услова (оригинале или оверене фотокопије):
биографију (CV), са кратким прегледом кретања у
служби, диплому о одговарајућој стручној спреми,
уверење о положеном испиту за лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника, потврду о
годинама рада после стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење (може и из досијеа, а
кандидат који буде изабран ће накнадно доставити, пре закључења уговора), уверење о некажњавању из суда, МУП-а и Привредног суда, уверење о
држављанству, извод из МКР за кандидате који су
променили презиме односно име после издавања
дипломе, доказ о познавању српског језика, у складу са одредбом члана 141 став 7 ЗОСОВ-а (оверена
копија сведочанства, дипломе или потврда установе да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на језику на коме остварује рад или
оверена копија потврде о положеном испиту из језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе), као и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, уколико је претходно обављао дужност директора установе. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу Предшколске установе „Бамби“ Кула, Јосипа Крамера 19, 25230 Кула,
са назнаком „За конкурс“ или доставити лично.

мастер физичког васпитања и спорта, професор
спорта и физичког васпитања, професор спорта
и физичке културе, мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 3) да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњеност услова под 1,
3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, доказ о
испуњености услова под 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, и са одштампаном пријавом
подносе и следећа документа: кратку биографију
(CV); оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања издато од стране
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству, уколико кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском
језику подноси доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребним
документима слати на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 025/840-041.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111
e-mail: osigks@gmail.com

Наставник српског језика и
књижевности

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041
e-mail: osbratstvojed@open.telekom.rs

на одређено време до повратка одсутне
запослене с функције директора школе

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време до повратка одсутног
запосленог с функције директора
школе, за 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) одговарајуће образовање прописано
чланом 140 Закона о основма система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - други закони и 10/2019) и чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019): професор физичког васпитања,
професор физичке културе, дипломирани педагог
физичке културе, професор физичког васпитања дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта,

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- други закони и 10/2019) и чланом 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019):
(1) професор српског језика и књижевности, (2)
професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, (3) професор српске књижевности и
језика, (4) професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, (5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, (6)
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, (7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, (8) професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, (9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, (10) професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
(11) професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, (12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни
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рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику, (13) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност,
(14) професор југословенске књижевности са страним
језиком, (15) дипломирани филолог за књижевност и
српски језик, (16) дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, (17) професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине,
(18) професор српског језика и српске књижевности,
(19) дипломирани компаратиста, (20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), (21) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност, Компаративна
књижевност са теоријом књижевности), (22) професор српскохрватског језика и књижевности; (23) мастер филолог из области филолошких наука; (24) професор југословенске књижевности и српског језика;
(25) мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет); 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима, 3. да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, доказ о испуњености услова под 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, и са одштампаном пријавом
подносе и следећа документа: кратку биографију;
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања издат од стране надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), уверење о
држављанству, уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику подноси доказ
да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребним документима слати
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона 025/830-111.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област
Информатика са методиком наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег
степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од
10.09.2005. године, односно научни назив доктора
наука стечен по пропису који је уређивао високо
Бесплатна публикација о запошљавању

образовање пре 10.09.2005. године и то: научни
назив доктор рачунарске науке; научни назив доктор науке електротехнике и рачунарства, изборни
модул информатика; научни назив доктор науке-математичке науке; научни назив доктор организационих наука-изборни модул информациони системи
и менаџмент; научни назив доктор науке-дизајнер
медија у образовању; научни назив доктор науке информатике у образовању; научни назив доктор науке-методике наставе информатике; научни
назив доктор науке информатике; научни назив
доктор науке информационих технологија; научни
назив доктор науке-пословне информатике; научни назив доктор науке - техничких наука; научни
назив доктор методике наставе природе, математике, информатике и физичког васпитања. Кандидат
може бити лице које је сваки од претходних степена студија завршило са просечном оценом најмање осам, односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи и
које испуњава и остале услове предвиђене законом
о високом образовању, Статутом и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим
актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих
нивоа студија са додацима диплома, попуњен образац биографских података (преузет са: http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској
форми, библиографију објављених радова и саме
радове, евалуацију студената о педагошком раду,
уверење о некажњавању (МУП) и фотокопију личне
карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрат. Поступак избора у звање и заснивање
радног односа спроводи се у складу са одредбама
Закона о високом образовању, одредбама Статута и
општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута
и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом достављају се Педагошком факултету. Рок за
пријаву је 15 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Сомбор

Наставник предметне наставе математика

на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана

Наставник предметне наставе ликовна група предмета

на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана, за 57,28%
радног времена

Наставник практичне наставе са
технологијом рада за образовни
профил педикир и маникир

на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана, за 25,35%
радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 и 141 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 др. зак. и 10/19) и за радно место
наставника предметне наставе - математика поседовање одговaрајућег образовања из члана 2 став 1
тачка 13 Правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16,
13/16 - исп., 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19); за радно
место наставника предметне наставе - ликовна група предмета поседовање одговрајућег образовања
из члана 2 став 1 тачка 18 Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16-исп., 13/16, 2/17, 13/18 и
7/19), члана 3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и

врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада личне услуге („Сл.гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 16/15) и члана 3 став 1 тачка 5 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада текстилство и кожарство(„Сл.гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/15,
19/15, 2/17, 7/17 и 9/19); за рaдно место наставника практичне наставе за образовни профил педикир и маникир члана 3 став 1 тачка 9 подтачка (3)
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада личне услуге(„Сл.гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/15)
и петогодишње радно искуство у струци стеченим
после специјалистичког односно мајсторског испита; психичка, физичка и здравствена 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
родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије, да кандидат зна
језик на ком се оставрује образовно-васпитни рад, у
складу са чл. 139 ст. 1 тачка 5 и 141 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
биографију (уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и пословима које
је бављао); оверену фотокопију дипломе; уверење о
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве;
доказ о познавању српског језика доставља кандидат
који није стекао диплому на српском језику; за рaдно место наставника практичне наставе за образовни
профил педикир и маникир у складу са чланом 141
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања потврда о петогодишњем радном искуству
у струци стеченим после специјалистичког односно
мајсторског испита. Пријавни формулар кандидат
попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља установи. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких 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 конкурса у
листу „Послови“. Пријаве се примају путем поште на
адресу: Средња школа „Свети Сава“, Подгоричка 7,
Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе на телефон:
025/432-810, 415-699.
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Наука и образовање

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-716
e-mail: skolambu@mts.rs

Наставник стручних предмета
електроструке: Програмирање и
Рачунарска графика и мултимедија
на одређено време ради замене
директора у првом мандату

УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању, 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; професор информатике, односно
у складу са Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама.

Наставник стручних предмета
машинске струке (Моторна
возила, Хидраулика и пнеуматика,
Амортизација и роботика,
Експлоатација и одржавање
моторних возила и Техничко
цртање)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању, 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; дипломирани машински
инжењер.

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању, 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; одговарајуће образовање.

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању, 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; одговарајуће образовање.
ОСТАЛО: да лице 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, као и
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за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа
документа: пријавни формулар који можете наћи
на интернет страници Министарства; испуњеност
услова у погледу врсте и степена стручне спреме
доказује се оригиналом, односно овереном фотокопијом дипломе/уверења о звању и степену стручне
спреме; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности. Напомена: кандидати ће бити упућени на
претходну проверу психофизичких способности у
складу са законом. Доказ о здравственој способности кандидата подноси се пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити у секретаријату школе на
тел: 022/474-716. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ПОЛЕТАРАЦ”
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године
- васпитач или високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем - васпитач.

Педагошки асистент

на одређено време, до краја радне
2019/2020. године
УСЛОВИ: средње образовање; завршена уводна
обука за педагошког асистента; доставити и оригинал или оверену фотокопију сертификата о завршеној уводној обуци за педагошког асистента.
ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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 кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да
доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сви кандидати треба да приложе: пријавни формулар са интернет
сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија који не могу да буду старији
од шест месеци ); извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија
са холограмом); оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) 5 ) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу:
Установа за предшколско васпитање и образовање
„Полетарац” Рума, 27. октобра 38/2, а ближе информације се могу добити на телефон: 022/479-137.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године (са
почетком мандата од 01.03.2020.
године)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139, 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: 1. да има одговарајуће образовање за
наставника или стручног сарадника за рад у основној школи из члана 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);
2. да има дозволу за рад наставника или стручног
сарадника; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дцом и ученицима; 4.
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
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 правну санкцију и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. 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 кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 6. да
није правоснажно осуђивани за привредни преступ
у вршењу раније дужности директора, 7. да има
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски
језик; 9. да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 10. да има обуку и положен испит за директора установе, предвиђено Правилником о програму обуке и полагања за лиценцу
за директора установе образовања („Сл. гласник РС”
бр.63/2018).
ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно
место директора школе уз молбу са адресом становања и бројем телефона попуњава пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем
у радни однос у установама образовања и васпитања) и уз одштампани пријавни формулар прилаже: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или
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оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, или обавештење о положеном испиту
за лиценцу за наставника или стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању
српског језика - оригинал или оверена фотокопија
дипломе или уверења о завршеној средњој школи, вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио/а испит из српског језика
по програму одређене високошколске установе као
доказ о знању српског језика - за кандидата који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику; оригинал или оверену фотокопију потврде о
радном искуству у установама на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања - најмање 8 година рада; оригинал или
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из
казнене евиденције Министарства надлежног за
унутрашње послове у складу са чланом 139 став 1
тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења из суда опште
надлежности да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); доказ да
није правоснажно осуђиван/а за привредни преступ
у вршењу раније дужности директора - издаје
надлежни привредни суд (не старије од 6 месеци оригинал или оверена фотокопија); оригинал или
оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
доказ о резултататима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора школе (оверена фотокопија); потврду/уверење
о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико га поседује (пријава ће се
сматрати потпуном и уколико нема положен испит
за директора, али је изабрани кандидат дужан да
га положи у року од две године од дана ступања
на дужност); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора - извештај просветног саветника уколико га
кандидат поседује (пријава ће се сматрати потпуном
и уколико кандидат не поседује овај извештај); биографију са кратким кретањем у служби и предлогом
програма рада директора школе. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве уз попуњен
и одштампан пријавни формулар са свом пратећом
документацијом подносе се лично или поштом на
адресу школе: ОШ „Бранко Радичевић”, Трг Бранка
Радичевића 1, 22422 Никинци, у затвореној коверти
са назнаком „Конкурс за избор директора школе“.
Сва додатна обавештења могу се добити код секретара школе на телефон: 022/443-110.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање и то: да има образовање стечено на студијма 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;
мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошБесплатна публикација о запошљавању

колској 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; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашањее; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан и
попуњен формулар потребно је приложити: радну
и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ издат од стране одговарајуће
високошколске установе 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, односно уверење
или други одговарајући документ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или доказ о положеном стручном испиту, односно
положеном испиту за лиценцу; оригинал или оверена фотокопија извода из казнене евиденције из
МУП-а (не старијег од 6 месеци) 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству, не старијег од 6 месеци; 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); 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)
прибавља се пре закључивања уговора о раду.
Изабрани кандидат је дужан пре закључивања
уговора о раду да исто достави. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе на адресу Предшколске установе, са назнаком „Пријава на конкурс” или доставити лично у секретаријат установе. Информације о
конкурсу могу се добити у предшколској установи и
на телефон: 022/2436-052, радним даном од 08.00
до 14.00 часова.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наствник у звању ванредни
професор страног језика - енглески
језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет ,смер
Енглески језик и књижевност, доктор лингвистичких
наука, радно искуство 5 година у педагошком раду;
упознатост и овладаност терминологијом и фразеологијом из области грађевинарства и архитектуре, оспособљеност за усмено и писмено превођење стручних
текстова са енглеског на српски језик и са српског
језика на енглески језик, способност писања апстраката на енглеском језику из области грађевинарства,
способност стручног конференцијског превођења са
енглеског језика на спрски језик и са спрског језика на
енглески језик.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да
испуњава и услове предвиђене чланом 74 став 8
Закона о високом образовању, члана 2 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивање
радог односа наставника Универзитета у Новом Саду
и члана 130 став 6 Статута Грађевинског факултета.
Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета, диплому доктора наука и списак објављених радова и саме радове у протеклих 5 година. Конкурс је отворен 10 дана од дана
објављивања у средствим јавног информисања.
Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се
неће разматрати. Ближе информације се могу добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказом о
испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у
Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 24000
Суботица, Козарачка 2а.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање
предавача и заснивање радног
односа из поља Друштвенохуманистичке науке, област
Педагошке науке, ужа научна област
Педагогија-методике

са 50% норме, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: академија уметности или ликовна академија, магистар наука или специјалиста академских
студија, са положеном групом психолошко-педагошких предмета током студија, призната уметничка
остварења у пољу уметности, позитивна оцена за
наставно-педагошки рад од стране студената. Остали
услови су утврђени Законом о високом образовању,
Статутом школе, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у складу са
којима ће бити извршен избор између пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу биографију са свим битним подацима:
кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и
звање - навести сва звања), списак радова и сами
радови; остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе
и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима; доприносу локалној и широј
заједници; признањима и наградама, Докази у ове23.10.2019. | Број 852 |
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реној фотокопији: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или нострификације диплома стечене у иностранству, доказ надлежног органа
поводом чињенице да кандидат није под истрагом и
да није покренут кривични поступак, не старији од
6 месеци.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс подносе се у року 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији о
запошљавању Националне службе за запошљавање
“Послови”, на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици,
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказе
о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Упућују се
кандидати да користе Образац пријаве на конкурс који
се налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и
неће бити разматране.

ШАБАЦ
ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, В. Мишића 2
тел. 015/282-218

Наставник француског језика

на одређено време до повратка са
функције директора школе, а најдуже
до 31.08.2020. године, са 20% радног
времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка са
функције директора школе, а најдуже
до 31.08.2020. године, са 10% радног
времена и на одређено време ради
замене запослене до њеног повратка
са породиљског и одсуства ради неге
детета за 10% радног времена (укупно
20% радног времена)
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено
лице које: 1. има одговарајуће образовање, тј. високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 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 кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Поред општих услова прописаних
законом, кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане, Законом основама система образовања и васпитања васпитања („Сл. гл. РС“ 88/2017,
27/2018 и 10/2019), Закона о основном образовању
и васпитању („Сл. гласнин РС“ бр. 55/2013, 101/17,
27/18 и 10/19), Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
„Сл. гласник РС - просветни гласник бр. 11/2012,
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
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ник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019). Докази о испуњавању услова: пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија дипломе,
оригинал/оверена копија уверења о држављанству,
оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
Конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима.
Место рада: Прњавор, Рибари и Петковица. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу: секретар
Слободан Перић, 015/282-218, 064/4602-024. Адреса на коју се подносе пријаве: ОШ „Краљ Александар Карађорђевић”, 15306 Прњавор, Војводе Мишића 2.

ОШ “НАТА ЈЕЛИЧИЋ”
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5
тел. 015/343-716
e-mail: osnatadir@ptt.rs

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад у матичној школи у Шапцу
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон): наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије
и специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмете;
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, муилтидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става (1), тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона,
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку, физичку и
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано за кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3) Закона, да има држављанство
Републике Србије и зна српски језик. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободне, 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
(од надлежне службе МУП); оригинал или оверена
копија извода из матичне књиге рођених (не старије

од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); доказ о знању српског језика (односи се на
кандидате који нису образовање стекли на српском
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или
поштом на горенаведену адресу.

ОШ “МИКА МИТРОВИЋ”
15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел. 015/77-86-145

Наставник географије

70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 ,
13/2018 и 11/2019), 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења
уговора о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а
да није старије од 6 месеци); 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 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: (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) члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/2018 и 11/2019); уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци; доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
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условна 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 (уверење из МУП-а да није
старије од 6 месеци), доказ да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад,
односно српски језик (диплома издата и стечена на
српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског језика оригинал или оверена фотокопија).

ној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. На пријавном
формулару кандидати треба да допишу адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и
адресу електронске поште ако је кандидат поседује.
Пријавни формулар са доказима доставити у року 8
дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”,
на адресу: ОШ „Мика Митровић”, Војводе Степе 4,
15350 Богатић. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона:
015/7786-145.

Педагошки асистент

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

УЖИЦЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ - ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

на одређено време до краја школске
2019/2020. године, тј. до 31.08.2020.
године

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају средње образовање, 2. да имају
завршену обавезну уводну обуку за педагошког
асистента; 3. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду); 4. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да имају држављанство Републике Србије; 6. да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати за
педагошког асистента уз пријаву на конкурс треба
да доставе следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о стеченом средњем образовању; сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента издатог од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству - оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци;
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а да није старије
од 6 месеци); доказ да знају српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, односно
српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског
језика оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Након истека рока за достављање пријава
није могуће достављање доказа о испуњености
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. У складу са чланом
155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник
РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17,
27/18 - други закони и 10/19): 1) да има одговарајуће образовање - најмање средње образовање,
изузетно основно образовање и радно искуство на
тим пословима; 2) положен стручни испит за рад
са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници); 3) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство
Републике Србије; 6) 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 школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању;
потврду о радном искуству (достављају само кандидати са стеченим основним образовањем); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству Републике
Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверења о неосуђиваности не
старије од 3 месеца (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику; доказ да кандидат ума психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставиће само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од старне надлежног
органа. Пријаве са назнаком “ За конкурс”, слати на
адресу школе, са назнаком „За конкурсну комисију“
или донети лично, радним даном од 08.00 до 12.00
часова у секретаријат школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор разредне наставе

за рад у ИО Дреновци, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутног запосленог

Професор српског језика и
књижевности

за рад у школи у Косјерићу, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутног запосленог, са 22,22% радног
времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у
складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
број: 88/17 и 10/19) а у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља доказе о испуњености услова
у погледу стручне спреме, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију). Документа се не враћају.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, у
року од 8 дана од дана објављивања.

ВАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у звање доцента за
уже стручне области Пословна
информатика и Рачунарска техника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закон и 73/2018) и Статута Гакултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на
горенаведену адресу.

Сарадник у звање асистента за
уже стручне области Пословна
информатика и Рачунарска техника
на одређено време од три године

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закон и 73/2018) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на
горенаведену адресу.

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

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: 1) високо образовање на: а) основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или б) студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) знање рада на
рачунару; 3) најмање три године радног искуства.
Кандидат мора да испуњава услове прописане чла23.10.2019. | Број 852 |
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ном 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.88/ 2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019). Уз пријавни формулар
доставити: фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
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 горенаведену адресу са назнаком “За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

В РА Њ Е
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб

Професор економске групе предмета
на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства
ради неге детета

УСЛОВИ: стручна спрема: 1. основне дипломске
студије у трајању од 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године - дипломирани економиста или 2. мастер академске студије - мастер економиста (основне
академске студије - дипломирани економиста). Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 1) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 2) 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, 3) да имају
држављанство Републике Србије, 4) да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције - (услови - тачка 2). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати достављају и пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком „За конкурс“, на
адресу школе.
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ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/423-630, 422-425

Професор предмета Организација
пословања и предузетништво

за 56,89% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава прописане услове у члану 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласникРС” бр. 88/17,
27/18 и 10/19), у даљем тексту: Закон. Може бити
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање, стечено на: 1. на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије (студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука - у
ком случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета), 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, проверу психофизичке способности за рад са ученицима врши НСЗ,
применом стандардизованих поступака, 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом 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 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. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове из Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама.
ОСТАЛО: Кандидати прилажу: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту (дозволи за рад), извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
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,
уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење (доставити пре закључења уговора о
раду и не сме бити старије од 6 месеци). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом која
није старија од месеци доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на
адресу: Хемијско-технолошка школа Врање, Моше
Пијаде бб, са назнаком ”За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и то ако: 1) има одговарајуће образовање, најмање
средњу стручну спрему; 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 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. Докази о
испуњености услова из става 1 тачке 1), 2)-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. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Додатни услови: да
познаје ромски језик, да има искуства у раду са
децом из осетљивих друштвених група, посебно
ромском децом, да има завршену обуку за радно
место педагошког асистента за подршку у образовању деце и ученика из осетљивих друштвених
група, посебно ромске деце, у основној школи у
организацији Министарства проствете, науке и
технолошког развоја (докази: уверење о завршеној обуци). Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
можете добити на телефон: 017/815-950.

ВРШАЦ
ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905

Спремачица

са 50% радног времена, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, у
издвојеном одељењу у Месићу
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања
(завршена основна школа); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: пријавни формулар Министарства просвете; очитану личну карту или фотокопију; пропратно писмо и CV; доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, оригинал или
фотокопију која није старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи; уверење
о неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал или
оверену фотокопију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља
се непосредно пре закључења уговора о раду оригинал или оверена фотокопија. Рок за подношење
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Наука и образовање

пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Олга Петров Радишић” Вршац, Вука
Караџића 8, са назнаком „За конкурс”.

ОШ “МАРА ЈАНКОВИЋ”
26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел: 013/859-036
e-mail: oskusic@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) да поседује одговарајуће образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника и то
за рад у школи оне врсте и подручја рада којој
припада школа, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и
обавештењу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице од 08.12.2017. године,
кандидат треба да поднесе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду надлежне установе да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о неосуђиваности и о непостојању дискминаторног понашања (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)
- прибавља се од надлежне полицијске управе (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, подигнута оптужница или
донето решење о одређивању притвора; уверење
да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ (прибавља се од надлежног привредног суда); уверење о држављанству- не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених / венчаних за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе; потврда
одговарајуће високошколске установе да је кандат
положио испит из српског језика (осим кандидата
који су средње, више или високо образовање стекли
на српском језики); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
Бесплатна публикација о запошљавању

обављали дужност директора установе); лекарско
уверење (може и из радног досијеа - необавезно), а
кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора доставити ново лекарско уверење);
оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Документе о чињеницама о којима се води службена евиденција: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење из казнене евиденције МУП-а, суда и привредног суда о неосуђиваности, може прибавити школа. Одредбом чл. 9 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. 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 школа прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би конкурсна
комисија могла даље да поступа. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва
документа морају да буду у оригиналу или овереној
фотокопији и не враћају се кандидату. Пријаве са
документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 013/859-036.

Школа је знање,
посао је занат

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133
e-mail: velikosredisteskola@gmail.com

Домар - мајстор одржавања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане члановима 139 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 за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски
језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености наведених услова достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености здравствених
услова прибавља се пре закључења уговора о раду.
Осим наведеног, кандидати достављају и остала
документа од значаја за одлучивање, и то извод
из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном
важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну биографију. Конкурс се објављује у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
решењем директора.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”, на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се
доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор кандидата, и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење, не старије од шест месеци);
доказ о познавању српског језика, као језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који није стекао образовање на српском
језику (потврда, уверење или други документ којим
се доказује да је испит из српског језика положен
по програму одговарајуће високошколске установе).
Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Осим наведеног, кандидати достављају и остала
документа од значаја за одлучивање, и то: извод
из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном
важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку конкурса примљена
документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета
у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је
предата препорученом поштом, у ком случају се
као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када последњи дан за подношење
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан,
док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове за избор у складу са Законом
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 26334 Велико Средиште, Стеријина 5, са назнаком “За конкурсну комисију”, са напоменом за које
радно место се конкурише. Информације о конкурсу
могу се добити телефоном на број 013/892-133.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА “ДУБРАВА”

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/738-183, 739-606

Наставник биологије

за 40% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима школе у
Минићеву и Кални, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана

Наставник ликовне културе

за 15% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
са породиљског и боловања ради неге
детета

Наставник разредне наставе

за 30% радног времена, за рад са
учеником са посебним потребама,
који ће уз сагласност МПНТР слушати
наставу у кућним условима, на одређено
време до 31.08.2020. године

Сервирка

за 12% радног времена, за рад у
Минићеву, на одређено време до
31.08.2020. године

Наставник енглеског језика

за 90% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима школе у Кални,
Минићеву, Г. Зуничу и Д. Зуничу, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка са
неплаћеног одсуства

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године

Наставник математике и
информатике

за 55% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2020.
године

Наставник технике и технологије

за 20% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по
конкурсуза пријем у радни однос на
неодређено време, а најкасније до
31.08.2020. године

Наставник физике

за 10% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
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Наставник информатике и
рачунарства

за 10% радног времена, у матичној
школи, на одређено време ради замене
преко 60 дана извршиоца који обавља
послове помоћника директора до
31.08.2020. године

Наставник руског језика

за 22% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2020.
године

Наставник француског језика

за 11% радног времена, за рад у
матичној школи, на одређено време до
преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос
на неодређено време, а најкасније до
31.08.2020. године

Радник на одржавању хигијене/
чистач

за 48% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог,
односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу за пријем у
радни однос на неодређено време, а
најкасније до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то на
студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групе предмета; студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне или стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; кандидат за радно место сервирка треба да
има II степен; кандидат за радно место педагошки
асистент треба да има IV степен; кандидат за радно место чистач треба да има I степен; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају апликациони формулар који се налази на сајту МПНТР и одштампан
формулар достављају установи са документацијом
у прилогу: дипломом о стеченој стручној спреми, у
овереној фотокопији; уверењем о неосуђиваности
из надлежне полицијске управе, у оригиналу или
овереној фоткопији; уверењем о држављанству,
у оригиналу или овереној фоткопији; изводом из
МКР, у оригиналу или овереној фоткопији; очитаном личном картом; кандидати за педагошког асистента треба да испуњавају услове из Правилника о

програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник - Пр. гласник” бр. 11/10) и достављају потврду о
похађању уводног модула на основу кога стичу право да конкуришу за радно место педагошког асистента. Кандидати који буду ушли у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиниће листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата
психолошке процене и обавити разговор са њима
(о термину разговора биће обавештени путем телефона и мејла који су доставили у апликационом
формулару). У року од 8 дана од дана обављеног
разговора комисија ће донети решење о избору кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) изабрани кадидати достављају пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрње и поднета документација са пријавним формуларом не
враћа се кандидатима. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ
„Послови”. Уколико последњи дан истека рока падне у недељу или државни празник, као последњи
дан истека рока рачунаће се први наредни радни
дан. Пријаве се подносе лично, на адресу Основне
школе „Дубрава”, Ивана Милутиновића бб, у времену од 7 до 15 часова или поштом, препоручено, где
ће се као дан пријема рачунати дан и час пријема у
пошти, са назнаком „За конкурсну комисију”.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Чистачица - помоћни радник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка на рад одсутног
запосленог са боловања
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 и 102019 - даље: Закон), односно да има
одговарајуће образовање - основно образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка
3 Закона; да има држављанство Републике Србије
и да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова
за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија сведочанства/уверења о завршеној основној школи); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или
други документ издат од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење, не старије од
шест месеци); доказ о познавању српског језика,
као језика на коме се остварује образовно-васпит-
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ни рад - доставља само кандидат који није стекао
образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Напомена: доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наведеног,
кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и то извод из матичне књиге
рођених (на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну биографију.
По завршетку конкурса примљена документација
се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном
у конкурсу, као и пријава која је предата препорученом поштом, у ком случају се као дан пријема
рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када
последњи дан за подношење пријаве пада у недељу
или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове
за избор у складу са Законом и овим конкурсом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом
на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5,
19000 Зајечар, са назнаком „За конкурсну комисију”.
Информације о конкурсу могу се добити телефоном
на број: 019/422-564.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНКО КРСТИН”

23221 Радојево, Карађорђева 8

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има високо образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017); да је
врста стручне спреме стручног сарадника педагога
у складу са 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);
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду); да
има држављанство Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017) - доказ прибавља кандидат
од МУП-а; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
на захтев школе извршиће Национална служба за
запошљавање.
ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: пријаву, чији
формулар може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; молбу за пријем у радни однос и CV; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању, у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017); оверену фотокопију исправе којом кандидат доказује да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи,у складу са Европским системом преноса бодова (наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање); доказ да није
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017), доказ о познавању српског језика подносе кандидати који нису стекли диплому на српском
језику; фотокопију личне карте. Документа морају
бити у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве се шаљу на адресу школе.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Помоћни наставник у сточарству

30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

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

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања и то: завршена средња
школа, смер: пољопривредни техничар, ветеринарски трхничар. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 тачке. 1, 2, 3, 4 и
5 Закона о основама система образовања и васпи-

тања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018
- др. Закони и 10/2019), односно да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат уз попуњен пријавни формулар
који преузима са званичне интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова као доказ да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве треба послати на адресу: Средња пољопривредна
школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са назнаком
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона:
023/530-856.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Домар

50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања и то: завршена средња
школа. Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. Закони
и 10/2019), односно да: 1) има одговарајуће обра23.10.2019. | Број 852 |
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зовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат уз попуњен пријавни формулар
који преузима са званичне интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова као доказ да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-

ницима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве треба послати на адресу: Средња пољопривредна
школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са назнаком
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона:
023/530-856.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Спремачица

20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања и то: основно образовање. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 став 1 тачке
1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. Закони и 10/2019), односно да: 1) има
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3 да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат уз попуњен пријавни формулар
који преузима са званичне интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова као доказ да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве треба послати на адресу: Средња пољопривредна
школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са назнаком
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона:
023/530-856.
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Почетак породичног посла уз субвенцију НСЗ за самозапошљавање
Стаклорезачка радња „Дечански“

СТАБИЛАН ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПОДУХВАТ
Програм самозапошљавања је значајна подршка лицима која започињу или
настављају породични посао, имају добру предузетничку идеју, поседују свој локал
или простор. Извесност трансфера генерација, односно наслеђивање бизниса,
утиче на брижљивије планирање развоја и захтева стратешко промишљање
Стаклорезачка радња „Дечански“ бави се израдом стакала за ПВЦ столарију, кројењем стакла, репарацијом стаклених
површина, израдом огледала. Нуди комплетну услугу - израду,
уградњу и продају производа од стакла, што подразумева излазак на терен ради узимања мере, израду по наруџби, испоруку и монтажу, односно уграђивање.
Бојана Радосав, власница, регистровала је радњу користећи субвенцију за самозапошљавање 2018. године. Знала је да
би то требало да буде бизнис на добрим темељима, како би син,
а можда и унуке, могле да га наставе. Зато је решила да од почетка све буде урађено најбоље могуће: за стаклорезачку радионицу изградила је нову халу, на плацу где је раније била стара
породична кућа. Хала задовољава стандарде за ову делатност,
а постоји могућност проширивања пословног простора. Купила је нове машине, опрему и алате. Бојанин муж Љубомир је
пензионер, искусни стаклорезац, који је радни век провео на
овом послу у зрењанинском предузећу „Стакло-Банат“ и доста помаже у радионици. Његова знања су драгоцена, јер као и
сваки занат и стаклорезачки захтева знања и вештине из технологије материјала, алата и опреме, као и употребе алата, која
је стекао током деценија рада на овом послу.
Бојана се слаже да је програм за самозапошљавање значајна подршка управо лицима која утемељују или настављају
породични посао, имају добру предузетничку идеју, поседују
свој локал или простор. Свака нова фирма значи и нова радна
места, што је посебно значајно за породицу, јер чини предузетнички подухват стабилнијим и обезбеђује одрживост посла.
Претпоставка је и да извесност трансфера генерација, односно
наслеђивање бизниса, утиче на брижљивије планирање развоја, стратешко промишљање. На ширем плану, подршка породичном бизнису је значајна, јер је то подршка генерисању
радних места.

Бесплатна публикација о запошљавању

Бојана је радила у зрењанинској „Дуваници“ - фабричком
погону за прераду дувана, а када се нашла на евиденцији незапослених, одлучила је да отвори фирму. Да ли је борбени дух
или предузетнички оно што је краси, тек радила је доста послова и уме да уочи добре пословне прилике у окружењу.
Лаичке информације о стаклорезачком занату заустављају
се код великог стола са застором од текстила, лењира за сечење
(шпартача) и скалпела, помоћу чега се кроје комади стакла. У
стаклорезачкој делатности, као и у свим другим, технологија
напредује, материјали су све бољих перформанси, трендови
и „мода“ се мењају. „Дечански“ нуди термопан стакла, добрих
карактеристика, одличних изолационих одлика. За обраду
стакла користи савремене методе и нове машине. Пре обраде
стакла машина-перачица врши дубинско чишћење стаклених
површина. Прање стакла практично се одвија тако што комади стакла пролазе кроз систем четака. Конкурентска предност
радње „Дечански“ управо је у томе што поседују квалитетне
машине.
Стаклорезачки посао није лак, пре свега изискује физичку издржљивост, као и прецизност, педантност, добру концентрацију, сталоженост. Баратање материјалом какво је стакло,
осетљиво и ломљиво, захтева смиреност и другачији приступ
него када се ради, на пример са дрветом или металом. За грађевински домен овог заната - застакљивање излога, врата, прозора
и других великих површина, посао је монотонији и тежи. Постоји
и домен посла који је креативнији, где су захтеви муштерија другачији, наруџбе некада и необичне (један занатлија тражио је
огледалца за лицидерска срца - 1.000 комада), те се проналазе
нова решења. Коришћење реслова, комада који остају а ваља их
искористити, управо захтева креативан приступ. Како је основна делатност „Дечанског“ застакљивање, репарација, термоизолациона стакла, израђује се мноштво стаклених производа, од
предмета за домаћинство, стакла за столове, преко туш-кабина
(каљено стакло), до стакла за шофер-шајбне за кола, тракторе и
Александра Штрбац
друга возила и још много тога.
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Припремљен Нацрт закона о социјалном предузетништву

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УВОЂЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА
ЗА СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Организације цивилног друштва, у
сарадњи са државним институцијама,
припремиле су анализу ефеката и предлог текста Нацрта закона о социјалном
предузетништву. Тим законом би се први
пут увео статус „социјалног предузећа“,
који препознаје повећану друштвену одговорност правних лица и предвиђа механизме државне помоћи и јавне контроле њиховог пословања.
Социјално предузетништво представља пословање са добрим циљем, оно је
важно јер у први план ставља друштвену
корист. То је специфичан начин пословања које утиче на решавање различитих друштвених проблема, попут економских, образовних, здравствених или
еколошких. Средства која социјално предузеће заради улажу се делом у запошљавање теже запошљивих категорија
људи, у социјалне услуге, образовање,
заштиту животне средине или организацију различитих културних активности
у некој средини.
У Нацрту закона о социјалном предузетништву стоји да су неки од најважнијих изазова и приоритета Републике Србије одржавање макроекономске
стабилности, борба против сиве економије, али и наставак реформи у области
предузетништва, односно стварање још
бољих услова за подстицање предузетништва. Управо је, како пише у документу, циљ доношења Закона о социјалном
предузетништву побољшање животног
стандарда грађана и смањење незапослености кроз обављање делатности од
општег друштвеног интереса и активацију посебних категорија незапослених
и радно способних корисника права из
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система социјалне заштите. На тај начин
ће се допринети отварању нових радних
места и остваривању већег степена социјалне укључености тих категорија и
њиховом економском осамостаљивању.
Како је НАЛЕД саопштио, управо
се предложеним Нацртом закона социјално предузетништво дефинише као
обављање делатности од општег интереса, а ради стварања нових могућности
за решавање друштвених проблема и отклањање последица социјалне искључености рањивих група.
Предложеним решењима се, такође,
дефинише социјално предузетништво у
складу са међународним стандардима
и праксом и уважавају интереси приватног сектора да буде препознат као
део социјалног предузетништва када
обавља активности од посебног интереса за друштво. Предвиђа се да је посебан
статус социјалног предузећа намењен
удружењима, фондацијама, друштвима
са ограниченом одговорношћу и свим
другим правним лицима која послују у
складу са друштвеном одговорношћу,
односно, на пример, пропишу у својим
актима ограничења у располагању профитом и капиталом.
„На тај начин стварају се предуслови
за увођење подстицаја за социјална предузећа која раде на интеграцији рањивих група, а држава и донатори имају
оквир за креирање програма подршке и
дефинисање услова које социјална предузећа треба да испуне да би могла да
конкуришу за средства“, рекао је експерт

немачко-српске иницијативе за одрживи
раст и запошљавање Ђорђе Вукотић.
Нацрт закона пружа адекватно решење које на најбољи начин задовољава
интересе свих страна – социјалних предузећа, цивилног друштва, привреде и државе, која би усвајањем овог закона показала
да препознаје значај социјалног предузетништва за развој читавог друштва.
Цивилно друштво је позитивно оценило досадашњу сарадњу са јавним институцијама, пре свега са Министарством
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Кабинетом председнице
Владе Србије, који су дали пуну подршку
разговорима и изради Нацрта закона.
Уз државне институције на Нацрту
закона о социјалном предузетништву
радили су представници организација
које имају дугогодишње искуство у развоју социјалног предузетништва.
Иначе, Италија је земља у којој су
настала прва социјална предузећа још
1991. године, која су тада већином била
задруге. Таква врста пословања представља веома значајан фактор и потенцијал
за развој привреде једне земље, јер подаци говоре да се у развијеним земљама
годишњи промет у социјалном предузетништву мери милионима евра, да у
развијеним земљама чини и до 10 одсто
БДП-а и да је у тој области запослено
више од 15 милиона људи. Посебно је важно истаћи значај таквог пословања као
начин да се помогне запошљавању људи
из рањивих друштвених група.
Јелена Бајевић, Извор: агенције
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Представљени резултати Индекса глобалне конкурентности

БОЉЕ ОЦЕНЕ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА
И АКТИВНУ ПОЛИТИКУ ЗАПОШЉАВАЊА
Србија је остварила напредак у осам области на листи глобалне
конкурентности – стоји у извештају Светског економског форума за ову
годину. Наша земља налази се на 72. месту на листи међу 141 земљом света.
Резултате су представили Српска асоцијација менаџера (САМ) и Фондација
за развој економске науке (ФРЕН)

С

рбија је напредак остварила у областима: институције, инфраструктура,
вештине, тржиште рада, финансијски
систем, величина тржишта, динамика пословања и способности за иновирање.
У области макроекономске стабилности
наша земља је задржала исту позицију, док
се смањење вредности бележи у областима усвајања информационо-комуникационих технологија, у здравству и на тржишту
производа.
„Резултати показују да је Србија направила кораке како би даље јачала макроекономску и финансијску стабилност, а стабилност пословног окружења привреда увек
поздравља. Посебан напредак наша земља
је остварила у оквиру динамике пословања, што посебно охрабрује, јер да би оствариле дугорочан успех на тржишту компаније морају константно да унапређују
своје процесе, да трансформишу пословање и да улажу у иновације и у запослене“, истакла је Jелена Булатовић, извршна
директорка Српске асоцијације менаџера.
Она додаје да је извештај Светског економског форума показао да постоји простор за
напредовање наше земље, нарочито у области поверења у институције, што се постиже доследним спровођењем започетих
реформи. „Наша очекивања су да ће група
закона, посебно из области е-управе, имати
позитиван утицај на конкурентност Србије,
па тако и на њену даљу позицију на листи
глобалне конкурентности у будућности“,
додала је.
Иако је Србија напредовала у осам области, ипак je за седам позиција на листи
ниже него прошле године, а као разлог наводи се податак да су и остале економије
такође напредовале.
Индекс за ову годину је остао непромењен, па је са индексом од 60,9 наша
земља на нивоу просека, али је за један
поен испод просека земаља у окружењу.
Међу првих пет земаља на листи глобалне конкурентности су: Сингапур, САД,
Хонгконг, Холандија и Швајцарска, а на
последњем месту је Чад. У региону су
међу најлошије рангиранима БиХ (92.
место), Северна Македонија (82. место)
и Албанија (на 81. месту). Црна гора је
на 73, Хрватска на 63, а Словенија на 35.
месту. Од земаља у региону, Румунија се
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нашла на 51. позицији, Бугарска на 49, а
Мађарска је на 47. месту.
Представници Српске асоцијације
менаџера и ФРЕН-а су представљајући
нове резултате конкурентности истакли
да се Србија од прошле године налази у
клубу успешних земаља, односно, налази се у првој половини листе рангираних
земаља, где су критеријуми виши и генерално је напредак теже остварив. Они су
указали на то да у Србији постоји велики
простор за напредак, посебно у поређењу
са земљама Европе и Евроазије.

Побољшање у области
образовања и вештина
Директорка Фондацијe за развој економске науке Јелена Живковић истакла
је побољшање конкурентности Србије у
области образовања и вештина, јер привредници сматрају да лакше проналазе
обучене раднике, а боље је оцењен и квалитет стручних школа и обука.
„Привредници су боље оценили и
тржиште рада, као и активну политику запошљавања и ослањања на професионални менаџмент у пословању
предузећа“, рекла је она, додајући да је
побољшање вредности које је забележено у образовању и вештинама наставак
позитивног тренда од прошле године.
„Верујемо да је то последица перцепција

привредника о опредељењу образовне
политике да подржава практичну наставу у образовању, не само у средњој
школи већ и на факултетима“, каже Јелена Живковић.
Саветник председнице Владе Србије за
ИТ и предузетништво Ненад Пауновић истакао је задовољство због добрих резултата
Србије у сегментима који прате дигитализацију и образовање, с обзиром да су те
области, како је рекао, приоритети Владе.
„Такође је важно да се глобални ранг Србије у тим областима налази око 50. места на листи и то потврђује да су иновације,
образовање и дигитализација области које
нас могу учинити конкурентним, убрзати
раст и на којима можемо да базирамо своју
будућност. Низом пореско-правних реформи које се спроводе у последње две године,
подстичемо развој дигиталне економије“,
објаснио је Пауновић.
Индекс глобалне конкурентности сматра се једним од најважнијих индикатора
приликом рангирања земаља код кредитора и потенцијалних инвеститора који
би могли да се одлуче да послују у некој
земљи. Вредност индекса израчунава се
комбиновањем резултата који се добијају
из података међународних база и резултата анкете која се спроводи међу привредницима.
Јелена Бајевић, Извор: САМ, Бета
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Отворен јавни позив

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА
Фонд за иновациону делатност расписао је јавни позив
за доделу бесповратних средстава за развој иновативних
производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и
Програм сарадње науке и привреде.
У оквиру Програма раног развоја, Фонд може доделити средства у износу до 80.000 евра по пројекту, а за програм се могу пријавити микро и мала предузећа основана
у Србији, у већинском приватном српском власништву и не
старија од пет година. Први пут пријаву могу да поднесу и
тимови, који ће бити у обавези да региструју предузеће тек
у случају да њихов пројекат буде одобрен за финансирање.
Финансирањем које Фонд додељује се покрива максимално
70% укупних оправданих трошкова пројекта, чије трајање је
до 12 месеци.
Кроз Програм сарадње науке и привреде додељује се финансијска подршка до 300.000 евра по пројекту, а корисници су конзорцијуми сачињени од најмање једног приватног
микро, малог или средњег предузећа основаног у Србији и
једне јавне акредитоване научно-истраживачке организације. Подршка омогућава конзорцијумима да реализују заједничке пројекте како би створили производе, услуге, технологије
и технолошке процесе високе вредности кроз примењено истраживање и развој. Финансирањем које Фонд додељује покрива
се максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа.
Пројекти могу трајати до 24 месеца.
Пријаве за оба програма се подносе путем портала Фонда за иновациону делатност до 31. децембра 2019. године до 15 часова, а сва потребна документација се налази на интернет страници Фонда.
За овај јавни позив обезбеђена су средства у износу од шест милиона евра у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (по основу
Споразума о зајму између Републике Србије и Светске банке).
Од почетка рада до данас, преко Фонда за иновациону делатност одобрено је 18,6 милиона евра за 122 иновативно-развојна
пројекта, 330 иновационих ваучера и 23 пројекта трансфера технологије. На све јавне позиве поднето је више од 1.450 пријава
иновативних пројеката.
Извор: inovacionifond.rs

На домаћем тржишту послова најтраженији трговци и ИТ стручњаци

НАЈТЕЖЕ НАЋИ ФРИЗЕРА, КУВАРА И ЗИДАРА
На домаћем тржишту послова су у осам месеци 2019. године и даље били најтраженији трговци, ИТ стручњаци и машинци,
док је као и претходне године, најтеже било доћи до фризера, кувара, зидара и столара, наводе из Инфостуда.
У истом периоду, регистрован је пораст броја огласа на том сајту од 17%, пошто су по истеку авуста 2019. године била објављена 32.402 расписана радна места у односу на 27.689 активних огласа у првих осам месеци 2018. године, наводе из Инфостуда.
Са порастом броја огласа за посао, повећао се за скоро три одсто и број кандидата који су конкурисали на расписане позиције,
те је у првих осам месеци ове године конкурисало преко 172.000 кандидата.
Категорије послова у којима су огласи најчешће објављивани су:
трговина и продаја, ИТ, машинство, администрација и електротехнике. У ИТ области најтраженији су били: JavaScript Developer, Java
Developer, IT Help Desk / Support, .NET Developer и PHP Developer.
С друге стране, најтраженије позиције ван ИТ области су биле:
продавац, комерцијалиста, возач, магационер, телефонски оператер
и административни радник.
На тржишту послова који не захтевају висок степен стручне
спреме је и даље најтеже доћи до кадрова из области неге лепоте
(фризер, козметичар), угоститељства (кувар, месар, пекар), грађевине
(армирач, зидар) и машинства (ауто-лимар, металоглодач, столар).
Средња стручна спрема је, како показује анализа, и даље траженија, јер су је послодавци тражили за више од половине укупног
броја расписаних огласа за посао, наводе из Инфостуда. С друге стране, за свега 11 одсто послова био је неопходан завршен факултет или
мастер, а за 35 одсто послова висока школа или бачелор.
Поново је, како је оцењено, забележено неслагање у понуди и
потражњи кроз стручну спрему кандидата који су конкурисали на
понуђене послове, тако да су у потрази за послом у већој мери били
кандидати са завршеном вишом школом, факултетом и мастером,
него кандидати са средњом стручном спремом.
Извор: poslovi.infostud.com
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У Србији послује око 2.000 текстилних предузећа

ПОСЛЕ ДЕЦЕНИЈА КРИЗЕ БУДИ СЕ
ДОМАЋА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

У

оквиру „Недеље моде“, Привредна
комора Војводине и Serbia Fashion
Week, организовали су конференцију New Deal 2019, на тему синергије моде, бизниса, туризма и културе,
а председник Привредне коморе Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић истакао
је да се после неколико деценија кризе
текстилна индустрија поново буди и доживљава свој процват.
Он је подсетио да је текстилна индустрија једна од најстаријих привредних
грана у Србији и да је у својим најбољим
данима запошљавала преко 250.000 радника, чији су производи били тражени у
свим деловим света, саопштено је из Кабинета председника ПКВ.
„У овом тренутку, у Србији послује
око 2.000 активних предузећа која запошљавају преко 50.000 радника. Важан
податак за привреду Србије, а тако и
Војводине, јесте да је текстилна индустрија извозно оријентисана, са високим
годишњим стопама раста од 10 до 15%“,
казао је Вучуревић.
Он је изнео податке да у овој години
остварени приход у модној индустрији
износи 60 милиона евра, што чини раст
од 12,2% у односу на прошлу годину и
сврстава Републику Србију на 93. место
на листи земаља са највећим приходом у
овој грани привреде. Вучуревић је додао
да се за период 2019-2023. очекује да ће
приходи исказати годишњу стопу раста
од 9,4%, што би, према његовим речима,
требало да резултира повећањем укупне размене на 87 милиона евра до 2023.
године.
„Нарочито охрабрује чињеница да се
у текстилну индустрију улажу значајна финансијска средства. Захваљујући

подстицајним мерама Владе, у Србију
је дошао велики број познатих страних
компанија, претежно из ЕУ, док се данас јављају и компаније из других делова света, нарочито из Турске“ - казао је
Вучуревић и истакао да је оно што Србију
чини атрактивном за развој текстилне
индустрије постојање квалитетне радне снаге, дуга традиција сарадње са
водећим светским компанијама, као и
бројни споразуми о слободној трговини
са Европском унијом, Русијом, ЦЕФТА,
ЕФТА, Турском и другим великим тржиштима.
С друге стране, текстилну индустрију
прате и проблеми који спречавају њен
бржи развој.
„По проценама релевантних институција и даље се значајан проценат проме-

та текстила налази ван легалних токова,
што захтева координиран рад државних
институција. Одређене анализе указују
и на неопходност укрупњавања текстилних субјеката са 100 до 200 радника,
који би могли да одговоре захтевима тржишта, у највећој мери страног“, рекао је
Вучуревић. Према његовим речима, сада
је потребно фокусирати се на квалитет
домаћих брендова, како би се привукло
више страних инвеститора да послују на
нашем тржишту, али да се истовремено
инсистира и на присуству наших дизајнера на интернационалним тржиштима.
„Због свега наведеног, Привредна комора Војводине планира да у наредној години дефинише одговарајући облик организовања ове привредне гране, са циљем
унапређења њених делатности у АП Војводини, пошто се процењује да за то има доста простора“, нагласио је Вучуревић.
Председница Serbia Fashion Week Светлана Хорват, на отварању конференције је
истакла да је циљ овог догађаја да се кроз
промоцију српске моде бавимо и развојем
текстилне индустрије.
„Serbia Fashion Week је покренут са
идејом да развија моду као културу, а с
друге стране да утичемо на оживљавање и
ревитализацију текстилне индустрије. Када
говоримо о индустрији уопште, бољег места
нема од привредне коморе у свакој земљи“,
рекла је она и захвалила ПКВ што су почели
да раде заједно и сарађују.
„Циљ ове конференције је да на једном месту окупимо релевантне људе из
области моде, бизниса, туризма и културе“, истакла је Светлана Хорват.
Извор: Танјуг
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Предузетничка прича

ТРУДОМ И КВАЛИТЕТОМ
ШИРЕ ТРЖИШТЕ
Мирјам Стојановић и Дејан Љубојевић напустили су сигурна радна места и
почели сопствени бизнис - прераду и конзервисање воћа. Бренд „Колико“ постаје
све познатији, а они верују да њихова слатка прича има лепу будућност

Ј

едне зимске вечери, 2016. године, Дејан Љубојевић и Мирјам
Стојановић, који су у Сурдуку у свом воћњаку старом четири године узгајали дуње, дошли су до закључка да неће да
их продају испод цене. Пре свега су знали и ценили колико
снаге и новца им је требало да подигну један леп и квалитетан
дуњик, колико су их коштале сертификоване саднице и колико су
труда уложили у свој воћњак.
„Када ме је Дејан питао шта да радимо са толиким дуњама,
одговорила сам му: ‚Па, правићемо џем‘ и тако је све кренуло“,
прича Мирјам. Појашњава да су се она и Дејан пре пет година доселили из Београда у Сурдук, мало село у Срему, у старопазовачкој општини. „Ја сам рођена и живела сам у центру
Београда, а Дејан је из Земуна. Последњих двадесетак година
били смо у ИТ индустрији, обоје комерцијалисти. Углавном сам
радила у великим дистрибутерским фирмама, што ме је великим делом обликовало и одредило да будем добар трговац. И
данас су моја велика љубав техника и рачунарске компоненте,
мрежа, рачунари, телефони и повезивање свега тога, али ето,
открила сам још једну велику љубав – производњу квалитетних џемова и осталих ђаконија“, прича Мирјам.
Прерадом воћа у оквиру фирме „Quince M&D“, а под брендом „Колико“ (Колико дуња, Колико кајсија...), Љубојевићи се
баве од прошле године. У јуну су направили први производ екстра џем од кајсија са аромом ваниле и витамином Ц. Већ у
октобру кренули су са производњом осталих производа: екстра џем од дуња, нискокалорични компот од дуња са каранфилићем и ванилом и слатко од дуња са орасима. Ове године су
увели и нови производ, екстра џем од шљива. Сви производи су
им обогаћени витамином Ц.
У развој посла нису уложили само властити новац, већ су
у марту 2017. године конкурисали код Фонда за развој Републике Србије. Тридесет одсто су биле бесповратне субвенције, а
70 одсто кредит. „Адаптирали смо стару радионицу за производњу, купили машине, ангажовали доброг технолога, а ја сам
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„Упорност, вера у идеју и жеља да на
најбољи начин искористимо наше
капацитете и упослимо и комшије,
пошто кућа поред нас има фантастичне
сорте кајсија, била је већа и јача од свих
проблема на које смо наишли“,
каже Мирјам Стојановић
извукла из дуго чуваних ствари своје баке и прабаке рецепте и
- кренули. Улагања су била око два милиона динара од стране
Фонда, а ми смо још преко тога улагали, што радимо и данас,
у обртна средства. Од 2017. године, па све док нисмо добили
средства, пут је био тежак и трновит, у једном тренутку замало
да одустанемо, али нисмо... Упорност, вера у идеју и жеља да
на најбољи начин искористимо наше капацитете и упослимо и
комшије, пошто кућа поред нас има фантастичне сорте кајсија,
била је већа и јача од свих проблема на које смо наишли. Ни
данас није лако, од стварања бренда ’Колико’ до пласмана на
тржиште прошли смо дуг пут, са пуно улагања у развој, а са
друге стране, желећи да производи буду доступни сваком човеку у Србији, добит није, бар не за сада, велика. Да не говорим
о порезима ка држави, који су још увек већи од наше зараде на
месечном нивоу“, искрено прича Мирјам.
Званична делатност фирме „Quince“ је прерада и конзервисање воћа. „Прерада нам је још увек на неком микронивоу, али
како се буде развијала потражња, наравно и производња ће то
пратити. Прве године прерадили смо пола тоне кајсије купљеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

КОЛИКО ВОЋА!
На промоцијама и сајамским наступима где представљају
своје производе, Мирјам и Дејан свима заинтересованима уз
информацију о продајним местима нуде и кратку причу, у ствари
малу пословну филозофију о томе како су се одлучили да назив
њиховог бренда буде „Колико“:
„Колико воћа! То нам је прво пало на памет када смо погледали
џакове дуња набраних у нашем воћњаку. Тако то бива када градска деца побегну у природу и одлуче да се баве пољопривредом.
Иако мислиш да знаш, суштински не знаш шта је сто стабала или
двеста килограма дуње. Не знаш - док не видиш.
Осећања су била помешана, мало се плашиш, мало си
пресрећан, па такав си какав си, тераш даље. Такви смо посадили дуњу, такви смо и направили прву ракију од дуње. А такви смо
и наставили даље, са џемом од дуња, слатким од дуња са орасима, са компотом од дуња, а онда и са нашим домаћим џемом од
кајсије. Учили смо од врхунских стручњака. Не знамо све, учимо
и даље, али оно што сигурно знамо то је да нам је најважније да
ставимо што је више могуће воћа у све своје производе. И зато
се цела ова наша прича и зове КОЛИКО ВОЋА“.

не од комшија и око 700 килограма дуње, која је углавном била
из нашег воћњака. Ове године смо смањили број тегли џема од
кајсија, обрадили смо негде око 350 килограма, али смо увели
нови производ и обрадили 100 килограма шљиве, што је око
300 тегли, да испитамо тржиште. Сада се спремамо за дуњу и
њену прераду. Како нам је компот нестао већ у априлу, ове године ћемо сигурно обрадити преко тоне дуња, повећаће се број
тегли компота, док џем и слатко остају на прошлогодишњем
нивоу“, прича Мирјам, додајући да су људи заборавили дуњу:
„Слатко од дуња још и иде, док је џем од дуња потпуна непознаница. Али, полако... Надамо се да ће људи пробати и прихватити“, оптимистички каже саговорница „Послова“.
Од ње сазнајемо да, бар за сада, пласман својих производа
раде сами. „Контактирамо углавном специјализоване радње са
домаћим производима и мање домаће ланце. Хипермаркети
тренутно не раде у корист малих произвођача. С обзиром да
наш развојни пут још увек траје, проблема има са свих страна. Од тешког пута до потрошача, великих намета, одложеног плаћања, затварања неких радњи. Ипак, ми верујемо да
су то дечије болести које треба превазићи и како бренд буде
растао, тако ће и проблеми нестајати. Најтеже је пробити се на
тржиште у мору добрих и лоших производа. Проблем је и то
што ми пратимо све законе и прописе, плаћамо за наше производе све анализе, декларације, нутритивне вредности, а са
друге стране на истој полици поред наших, можете наћи производе који законски не смеју бити на том месту, односно не-
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мају ништа од ових података. Али, тако је како је, боримо се
квалитетом и то би требало да у некој будућности гарантује
успех који ће нас одржати на тржишту. Закон нам је добар, али
нема ко да га спроведе“, каже Мирјам.
У фирми су тренутно запослени само супруг и она: „Још
увек нисмо у могућности да запослимо људе, ни за стално
ни сезонски. Све док не будемо у стању да их добро платимо,
нећемо запошљавати. Нас двоје радимо све, бербу, прераду, све
ручно чистимо, љуштимо, сечемо, онда производњу, паковање
и пласман. Пријатељи нам помажу око налепница и тих креативних идеја“.
Пошто смо се већ при првом сусрету уверили да су Мирјам
и Дејан амбициозни и одлучни да буду успешни у послу за који
су се одлучили, питали смо их да ли своје производе једног
дана виде и на иностраним тржиштима. „Када смо кренули
у овај подухват, наш циљ је управо био извоз. Иако смо паушалци и не морамо да имамо књиговођу и програм, имамо
све. У овом тренутку, када би нас неко назвао и затражио, на
пример, 5.000 тегли за извоз, ми бисмо капацитетом, квалитетом и свим законским оквирима били у стању да извеземо
робу“, каже Мирјам, наводећи да се продајна места где се могу
наћи њихови производи налазе пре свега у источном делу Срема, али да их има и у свим деловима Београда - од Земуна и
Дорћола до Видиковца, као и у Суботици и Новом Саду.
Иако су се она и супруг сусретали и сусрећу и са проблемима у послу, Мирјам препоручује и другим особама да се не
плаше изазова самосталног бизниса. „Ако ставим на кантар 30
година рада код приватника, радно време од јутра до сутра,
стрес, одговорност и обавезе, често без икаквих награда и заслуга, а на други кантар здрав развојни пут са пуно проблема,
труд да се пробијете на тржиште и муку да створите капитал
који можете да уложите у даљи развој, али са осећајем великог
задовољства и поноса и све то зачињено са пуно љубави, јер стварате нешто у чему ће, надам се, многи уживати, наравно да
ће други кантар претегнути. Тежи је, али је твој. Без муке нема
науке, као ни хлеба без мотике, тако је говорила моја прабака
и ја се тога држим. Можда је мало, али нама је много. Зато,
само храбро, то је порука свим младима и нама старијима. Рад,
труд, упорност, вера и пре свега квалитет, шта год да се ствара“,
закључује Мирјам.
Славица Даниловић
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Светски дан хране – 16. октобар

ПРАВИЛНА ИСХРАНА У СЛУЖБИ ЗДРАВЉА
ПОЈЕДИНЦА И ЗДРАВЉА ПЛАНЕТЕ

О

ктобар се традиционално обележава као месец правилне исхране, а Светски дан хране обележава се 16. октобра, на дан када је
1945. године основана Светска организација за храну и пољопривреду (FAO). Ове
године, глобална кампања посвећена је
правилној исхрани у функцији смањења
проблема глади у свету, као једном од
Циљева одрживог развоја дефинисаних
за период до 2030. године.
Убрзани процеси глобализације и урбанизације, уз значајан просечни пораст
прихода светског становништва, довели
су током протеклих неколико деценија
до драматичних промена када је реч о
квалитету и начину исхране људи.
Са сезонски прилагођене исхране,
базиране доминантно на намирницама
биљног порекла, које су богате влакнима,
у релативно кратком временском периоду прешло се на масовно конзумирање
високопрерађених производа богатих
скробом, на исхрану која обилује месом
и широким спектром прерађевина животињског порекла. Непобитна је чињеница да се данас знатно мање времена проводи у припреми оброка код куће, док се
већина људи, нарочито у урбаним зонама, све више ослања на велике набавке
у ланцима супермаркета, на брзу тзв.
„уличну“ храну (енг. streetfood/fastfood) и
куповину готових оброка „за понети“.
Храна у много чему неусклађена са
принципима правилно избалансиране
исхране, у комбинацији са седентарним
начином живота, довела је до тога да су
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стопе гојазности у свету у сталном порасту, и то не само како се до скора мислило у развијенијим, односно богатијим
друштвима. Према последњим доступним подацима, у свету је гојазно преко
670 милиона одраслих и око 120 милиона деце и младих до 19 година. Чак око
40 милиона деце узраста испод 5 година
спада у категорију гојазних.
Насупрот пандемије гојазности, у
свету и даље гладује око 820 милиона
људи. Циљ смањења броја гладних у
свету, иако у извесној мери постигнут, с
друге стране, довео је до драстичне редукције броја биљних култура које се гаје,
што је временом водило ка све ограниченијој понуди и све мањој разноврсности
намирница у свакодневној употреби становништва широм света. Проблем глади
тако је делимично смењен проблемом
„скривене глади“, нарочито у мање развијеним деловима света. „Скривена глад“
подразумева недостатак одређених минерала и витамина у исхрани, и поред наизглед одговарајућег или чак прекомерног степена ухрањености појединаца или
одређених популација. Ово стање, баш
као и неухрањеност и гојазност, такође
може водити настанку бројних акутних,
али и хроничних поремећаја здравља.
Познато је да је неправилна исхрана
један од кључних фактора настанка масовних обољења човечанства, каква су, у
првом реду, кардиоваскуларна, малигне
болести и дијабетес, која често даље воде
ка развоју широког спектра тежих здрав-

ствених последица, укључујући и прерани
смртни исход. Стога се може рећи да се чак
свака пета превремена смрт у свету може
директно повезати са нездравом исхраном.
Према актуелним проценама Светске здравствене организације, гојазност
и разне форме неухрањености тренутно
погађају сваког трећег становника наше
планете, уз пројекцију да ће већ 2025.
године, што није предалека будућност,
њима бити погођена чак свака друга
особа. Неповољни здравствени исходи,
осим што погађају појединце, генеришу
и значајан трошак за здравствене и друге системе већине земаља.
Недовољно разноврсна и неизбалансирана исхрана, велика је претња и по
животну средину и стање целе планете.
„Зелена револуција“, започета пре око 50
година, са циљем да нахрани што више
гладних у свету, као стратешки императив је поставила масовну производњу
култура које дају велике приносе. Оваква
стратегија довела је до делимичног успеха
у остваривању примарног циља - храном
су обезбеђени поједини делови планете.
Циљ, испоставља се, није баш најмудрије
бирао средства... Нерационална експлоатација земљишта и воде, последични пораст загађења свих природних ресурса,
уз веома дискутабилни учинак када је
реч о здрављу људи, неминовно наводе
на запитаност - да ли је ово била још једна револуција која је „појела своју децу“?
Извор: zdravlje.org.rs
Градски завод за јавно здравље
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ШТА НИСМО ЗНАЛИ О МИХАЈЛУ ПУПИНУ
На свом имању у Норфолку Михајло Пупин је запошљавао само људе пореклом
из Србије, који су били у потрази за бољим животом

З

ахваљујући Михајлу Пупину и Карнеги фондацији, након Првог светског рата настала је Универзитетска библиотека у Београду, у којој се чува лична библиотека Михајла Пупина, коју је још за живота послао Београду. На
књигама које се налазе у библиотеци сачуване су личне белешке нашег научника. На једној од њих пише: „Прећи пет страна
дневно“, чиме је желео да поручи колико је важан котинуитет у
раду. Нека је то и само пет страна, али сталног рада.
Пупин никада није престао да брине о свом родном граду
Идвору. Увек је радио на томе да уједини Србе. У најтежим данима Првог светског рата, како би мотивисао Србе у дијаспори
да се укључе у помагање матици, саставио је Проглас српском народу, који је у америчку јавност пуштен на Видовдан
1915. године. Потписао га је заједно са доктором Пајом Радосављевићем, професором Њујоршког универзитета, једним од
најближих пријатеља Николе Тесле. Објављен у српским часописима, Проглас је разношен по њујоршким улицама док је
Србија решетана артиљеријском ватром.
Захваљујући напорима Михајла Пупина завијорила се
српска застава над Белом кућом 1918. године. Истакнута је на
свим државним институцијама у Вашингтону, а Томас Вудро
Вилсон је на централној свечаности Србима послао поруку која
је тог дана прочитана у црквама широм САД и објављена у
већини дневних новина.
Историја памти да се то догодило још само једном, част да
њену заставу истакну на Белој кући имала је још само Република Кина за време Другог светског рата.
Михајло Пупин поделио је преко 20.000 школских стипендија, спремао миразе за сиромашне девојке које другачије нису
могле да се удају и уручио огромну донацију од тадашњих
30.000 динара Цвијети Зузорић.
Kроз читање историјских извора, Пупинов непогрешив осећај
за политику родне земље може се уочити већ 1914, одмах након

ИЗ „ПРОГЛАСА СРПСКОМ НАРОДУ“
У историји људској није било времена тако великог и тако судбоносног као што је наше време. Судбоносно је наше време по
живот свих држава, свих племена и свих народа и свих генерација
људских, које сада живе и које ће после нас доћи. Историја је на
преокрету. Једна историја света је на завршетку, друга на почетку.
Но, најсудбоносније је ово време по наш српски народ (...)
Треба ли ми, Срби у Америци, у оваквом судбоносном времену да
живимо као што смо живели у прошлом времену? Треба ли да
трошимо нашу снагу око наших ситних спорова и да се критикујемо због наших ситних погрешака? Треба ли да распром наших
личних ствари засенимо ствари националне? Треба ли да ми речима својим и делима потамнимо ону славу, српску, која је тако
скупо плаћена и која диже понос свакоме од нас?
Стави сам себи, Србине, горња питања и одговор на њих. Ми долепотписати ставили смо себи та иста питања и одговорисмо
једнодушно: Не треба.
А шта треба?
Треба ово:
• да све личне спорове и партијске распре предамо оном времену,
коме оне и припадају - прошлости - а да садашњем времену понудимо оно што ово време од нас тражи, братску једнодушност
и жарко родољубље;
• да сва удружења, сви савези, сва братства и сестринства, сви
српски клубови, престану такмичити се данас у свему сем у патриотском раду;
• да сваки појединац пожури и одговори својој светој српској дужности на најбољи начин, на који он то може учинити...

атентата на Франца Фердинанда. Чим је добио вест о Сарајевском атентату, Пупин се латио пера како би у Америци умирио
страсти према Србији. Латио се пера и Никола Тесла.
Михајло Пупин био је научник, проналазач и професор
на Универзитету Kолумбија. Добитник је Пулицерове награде
1924. године за аутобиографско дело „Од пашњака до научењака“. Патентирао је укупно 34 проналаска. Његов најзначајнији
проналазак је познат под именом “Пупинова теорија” из 1896.
године. Институт електронских и електротехничких инжењера
сврстао га је на пето место светске ранг-листе најбољих професора електротехнике свих времена. Његови ђаци су били
чувени научници, проналазачи, а неки од њих су добитници
Нобелове награде: Миликен, Лангмуир, Раби и Армстронг.

Катарина Јовичин
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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. 022/638-801

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

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

