Бесплатна публикација о запошљавању
Број 854 / 06.11.2019.

слободних радних местa

Национална служба за запошљавање

598

КОМПАНИЈЕ
У БОРБИ ЗА КАДРОВЕ
ТЕМА БРОЈА - Већина од 115 анкетираних брзорастућих предузетника
истакла је да је највећи изазов за даљи раст њихових компанија
проналазак квалификоване радне снаге. Такође, наводе да је потребно
снижавање стопе опорезивања зараде
Стр. 4

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 854 • 06. новембар 2019. године

САДРЖАЈ
Сарадња НСЗ са послодавцима
Мере које дају најбоље резултате

3

Резултати истраживања
„ЕY Предузетнички барометар“
Компаније у борби за кадрове

4

Делегација Завода за запошљавање
Аустрије у посети НСЗ
Подстицање нових инвестиција

7

Делегација Републике Србије у радној посети
Држави Катар

8

Обуке за кројење и шивење у Филијали Ужице НСЗ
Вештинама до запослења

9

Сајмови запошљавања у Београду

Послови огласи
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Култура и информисање
Наука и образовање

10

11
12/72
22
23
30
30
30
32
32

Радна посета колегама у Црној Гори
Заједнички циљ – смањење нeзапослености

75

Обележена Недеља дуалног образовања
Развој дуалног образовања у Србији

76

Листа Светске банке Doing business
Напредак Србије на листи

78

Развојна агенција Србије (РАС) о новим
могућностима у производњи и извозу
Халал тржиште шанса за Србију

79

Предузетничка прича
Дарови природе из колевке малине

80

Изабрани Суперсте победници
Иновативне идеје младих за боље
локалне заједнице

82

Конференција „Економско оснаживање жена
у руралним подручјима“
Од хобија до самосталног посла и зараде

83

УВОДНИК

НЕДОСТАТАК ПРАВИХ КАДРОВА
Тему броја посветили смо резултатима истраживања „Предузетнички барометар“ које је по четврти пут у Србији спровела ревизорско-консултантска компанија ЕY (Ernst&Young). Оно је показало
да чак 90 одсто домаћих предузетника сматра да је недостатак правих кадрова значајан изазов за даљи раст и развој њихових компанија. Истраживање спроведено међу 115 брзорастућих домаћих
предузетника показало је да се они боре и са недостатком алтернативних извора финансирања и високим државним наметима.
Делегација Службе за запошљавање Републике Аустрије боравила је у радној посети НСЗ и Филијали Ниш. „Компаније које долазе
из Аустрије у Србији запошљавају нешто више од 20.000 наших држављана, а циљ је да тај број буде и већи. Ово је прилика да упознамо госте са оним што Србија може да пружи страним инвеститорима, а мислим да смо добра земља за страна улагања“, поручио је
Зоран Мартиновић, директор НСЗ.
Ових дана у две београдске општине одржани су сајмови запошљавања уз велико интересовање и послодаваца и незапослених.
На Чукарици су 44 послодаваца која су учествовала на сајму понудила преко 1.400 радних места различитих профила, док су у Младеновцу 43 фирме исказале потребу за 600 радних места различитих занимања, што је двоструко више него прошле године. Сајам
запошљавања одржан је и у Рашки, а на њему је учествовало 16
послодаваца са понудом од 150 углавном сезонских радних места.
Једна од тема броја је и обележавање Недеље дуалног образовања у Србији. Око 6.000 ђака похађа систем дуалног образовања у
нашој земљи у око 900 компанија у 48 градова и општина, а дуални
модел чини 10 одсто целокупног средњег стручног образовања у
Србији. Конференцијом „Дуално образовање – искуства немачких
компанија у Србији“, у организацији Немачко-српске привредне
коморе, 21. октобра је започела недеља посвећена дуалном образовању у Србији, која је трајала до 25. октобра. Током манифестације је
организовано и неколико конференција на којима су се представиле
компаније из Швајцарске и Аустрије и поделиле своја искуства у
вези са том темом.
О сестрама Савић из Ариља, које су прошле године започеле
производњу сокова од воћа и поврћа под брендом „Дар природе“,
пишемо у „Предузетничкој причи“. Све предности поднебља у коме
живе, а које се често назива и престоницом малине, оне су искористиле за свој бизнис. Успешан пласман који су имали протеклих
месеци навео их је на размишљање о унапређењу производног процеса, аутоматизацији, као и запошљавању одређеног броја радника.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

МЕРЕ КОЈЕ ДАЈУ НАЈБОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

М

ере активне политике запошљавања веома су популарне код
послодаваца Топличког округа.
Томе је допринела и интензивна
активност запослених у Филијали Прокупље НСЗ у презентовању мера АПЗ кроз
групна информисања и свакодневни индивидуални контакт са послодавцима. Детаљно су представљене све активности
Националне службе, програми и мере, односно субвенције које се нуде, као и спремност да стручњаци из НСЗ посредују и
помогну послодавцима да што пре дођу до
адекватних и квалитетних радника.
Велики број послодаваца је исказао
спремност да користи субвенције Националне службе за запошљавање, а интересовање се током године стално повећавало,
па је број запослених лица са евиденције
значајно премашио првобитне процене. На
пример, у почетку је планирано да се кроз
програм субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима субвенционише запошљавање 56 лица,
а већ почетком октобра тај број је удвостручен и износи 112. За самозапошљавање се
од планираних 57 дошло до 98 лица, за
стручну праксу се број од 64 попео на 87, а
у стицање практичних знања укључено 12
уместо 5 планираних особа.
„С обзиром да интересовање не јењава, могуће је да ће до краја ове године
бити још запошљавања кроз ове мере“,
кажу у Филијали Прокупље НСЗ.
У жељи да проверимо задовољство
корисника ових услуга, обишли смо неколико послодаваца – корисника субвенција и са њима и радницима које су запослили кроз мере Националне службе
за запошљавање разговарали о сарадњи
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са НСЗ, али и даљим плановима. Обишли
смо послодавце са територије општине
Куршумлија из два разлога, прво зато
што је највећи број послодаваца корисника услуга НСЗ са територије те општине, а друго што је у питању девастирано
подручје, где ове мере могу да дају и
најбоље резултате.
Фирма „Конифер“ бави се обрадом дрвета и запошљава четворо људи преко програма субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
на новоотвореним радним местима. „Наша
фирма је и раније користила подстицајне
мере које даје Национална служба. Запошљавали смо лица по истом програму као
и сада, али смо раније имали и лица на
стручној пракси. Сарадња са НСЗ увек је
била одлична“, каже за „Послове“ власница
фирме Јелена Цветковић, која нам је показала производни простор где се израђују палете и други елементи од дрвета. Каже да је
ситуација у Куршумлији тешка, али да има
простора и за развој.
„У плану нам је да проширимо производњу и свакако планирамо да у том
смислу наставимо сарадњу са НСЗ, како
кроз коришћење субвенција за запошљавање, тако и за проналажење квалитетних кадрова. Редовно одржавамо контакте са саветницима у куршумлијској
испостави НСЗ, који нас обавештавају о
свим актуелним погодностима. Посебно
желим да истакнем да смо изузетно задовољни запосленима који су код нас дошли преко тог програма“, истиче Јелена
Цветковић.
У самом центру Куршумлије ради пекара „Биопродукт“, која је отворена 2014.

године уз помоћ субвенције за самозапошљавање. Пекара данас успешно ради,
што показује и чињеница да запошљавају нове раднике. Користећи програм
субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима,
власник фирме Бојан Лучић запослио је
две раднице.
„Раније смо поред ових субвенција користили и меру самозапошљавање, преко
Локалног акционог плана запошљавања
и обе су од велике користи за нас, посебно овде у Куршумлији где је стање веома
тешко. Задовољни смо и запосленим радницима и сарадњом са саветницима Националне службе. У зависности од стања
у граду и уопште на тржишту, односно
уколико дође до повећања потражње,
свакако ћемо размислити о повећању
производње и запошљавању нових радника, а с обзиром на добру сарадњу са
НСЗ наставићемо да пратимо програме и
мере које се нуде“, каже наш саговорник.
Једна од запослених у пекари „Биопродукт“ је и Драгана Вујадиновић, по
струци економски техничар, која се после
пет година трагања за послом у струци
одлучила да ради у пекари. „Пре овога
имала сам повремена ангажовања на сезонским пословима. Овде сам задовољна
и условима рада и односом послодавца
према радницима. Радна атмосфера је
пријатна, добри су међуљудски односи,
као и односи са муштеријама. Сада сам
на почетку и обучавам се за што бољи рад
на свом новом радном месту“, објашњава
Драгана.
Бранислав Страхинић
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ТЕМА БРОЈА Резултати истраживања „ЕY Предузетнички барометар“

КОМПАНИЈЕ У БОРБИ ЗА КАДРОВЕ
Већина од 115 анкетираних брзорастућих предузетника истакла је да је највећи
изазов за даљи раст њихових компанија проналазак квалификоване радне снаге.
Такође, наводе да је потребно снижавање стопе опорезивања зараде

Ч

ак 90 одсто домаћих предузетника истиче да је недостатак правих
кадрова значајан изазов за даљи
раст и развој њихових компанија.
Ово је један од кључних закључака истраживања „Предузетнички барометар“,
које је по четврти пут у Србији спровела
ревизорско-консултантска компанија ЕY
(Ernst&Young). Ово као и претходна истраживања имало је за циљ да истражи и
артикулише на директан начин питања,
очекивања и потребе домаћих предузетника на основу квалитативне и квантитативне анализе пословног амбијента.
Поред тога што је већина од 115 анкетираних брзорастућих предузетника истакла да је највећи изазов за даљи раст
њихових компанија проналазак квалификоване радне снаге, међу кључним
резултатима истраживања је и да чак 77
одсто предузетника из сопствених средстава финансира своје пословање, те да
су готово сви испитаници (99 одсто) спроводили иновативне активности у оквиру
пословања компаније. Као и претходних
година, већина предузетника (86 одсто)
сматра да је потребно снижавање стопе
опорезивања зараде. Такође велики број,
чак 85 одсто, истиче да су домаћи предузетнички успеси недовољно медијски
испраћени.
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У оцени предузетничког амбијента као велики
потенцијал издвојила се област високих технологија,
нарочито кад је реч о извозу, а онда и запошљавању.
Узор нашим стручњацима и предузетницима је
Република Ирска, која је на овом плану за само једну
деценију постала светски лидер

Привући и задржати најбоље
Како предузеће расте, запошљавање
постаје кључна брига његових власника, наводи се у студији објављеној после
најновијег истраживања. Привлачење и
задржавање квалитетног кадра може да
постане изазов, али и лимитирајући фактор - наводи се у студији.
„Ми смо компанија која има преко
1.000 запослених и поред Београда, своје
раднике имамо у 20 градова у Србији“,
каже Љиљана Живковић Караклајић, оснивач и власник компаније „Д-експрес“.
„Суштина проблема с којима се како ми,
тако и други привредни субјекти суочавамо је недостатак радне снаге. Јер, ако

имате адекватну радну снагу и можете
да је задржите, можете да рачунате и на
успешнији рад, већи профит и на све оно
иновативно што можемо радити у будућности. Страх ме је да за одређени период
многе компаније неће бити у могућности
да се развијају баш из разлога што немају довољно радне снаге. Чињеница је
да у појединим деловима Србије немате
уопште раднике, па смо и ми већ имали
случајева да се нико не јави на конкурс.
И то више није питање плате, ни неке географске позиције одређених градова, већ
нема људи“, додаје Живковић Караклајић.
У циљу стварања одрживог раста,
компанија треба да буде континуирано
у потрази за најбољом радном снагом,
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ПОВРЕМЕНИ И ПРИВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ
Истраживања показују да се у Србији све више људи ангажује на привременим и повременим пословима. И Љиљана Живковић Караклајић, оснивач и власник компаније
„Д-експрес“, каже да има много агенција које нуде радну снагу, што у првом моменту за
послодавца делује скупље пошто има обавезу плаћања према агенцији, али је с друге
стране и растерећујуће, у смислу да у том случају не морају да размишљају о другим
стварима - да ли је неко на боловању, да ли ће неко отићи на годишњи одмор... „Међутим, поставља се питање како је тим радницима, они се осећају несигурно и сигурно им
не прија могућност да цео радни век остану запослени на одређено време“, каже она.

уз изузетно промишљене одлуке када је
у питању политика запошљавања новог
кадра - наводи се у студији. Као једно
од могућих решења недостатка добрих
радника, власница предузећа које се
бави брзом доставом пошиљки, наводи
довођење радника из сиромашнијих земаља од наше.
„Уколико се усвоји нови Закон о агенцијама, оне би могле да се фокусирају и
на то да што више радника увезу, и то
нисококвалификоване радне снаге која
нам и те како недостаје. Постоје, дакле,
одређене земље у свету које су сиромашније од нас и где има људи који би
пристали да дођу и раде“, сматра власница „Д-експреса“, додајући да сваки
послодавац који озбиљно планира свој
бизнис у будућности и те како мисли на

своје запослене и покушава да их на све
могуће начине и уз бенефите задржи да
би успешно наставио пословање. „Одриче се и дела своје добити да би могао повећавати и исплаћивати зараде добрим
радницима како ти људи не би отишли.
Али, у сваком случају, мислим да ћемо и
даље бити у проблему у многим делатностима, поготово у услугама где се неке
ствари не могу заменити роботом, мора
постојати живи рад“, напомиње Живковић-Караклајић.
У студији „ЕY Предузетнички барометар 2019“ се истиче и да одржавање
културе предузећа током брзог раста
захтева пажљиву припрему и велику
посвећеност како би новозапослени што
лакше усвојили правила и прилагодили
се постојећој тимској динамици. Уколико

компанија није у стању да одржи свој раст
кроз паметно и пажљиво запошљавање,
може се одлучити на то да се тај раст
проактивно успорава или да се размотри
екстерна помоћ стручних агенција.
Поред проналажења квалификоване
радне снаге, истраживање „Предузетнички барометар“ је показало да су међу
изазовима и препрекама за даљи раст и
развој њихових компанија, предузетници
навели и постојећу економску климу (36
одсто), конкурентност тржишта (30 одсто)
и регулаторне изазове и преобимну бирократију (28 одсто испитаника).

Велики потенцијал у високим
технологијама

ТРИ ЧЕТВРТИНЕ ПРЕДУЗЕТНИКА - МУШКАРЦИ
Истраживање „ЕY Предузетнички барометар“ спроведено је у оквиру пројекта „ЕY
Предузетник године“ и овога пута подржано од стране Министарства привреде Републике Србије. „ЕY Предузетнички барометар“ представља глас брзорастућих српских
предузетника (представника компанија који имају изузетан потенцијал за даљи раст),
који су одговарали на он-лајн упитник. „Предузетнички барометар“ заснива се на темељном истраживању пословања 115 најуспешнијих предузетника који својим пословањем сваке године доприносе развоју привреде Републике Србије. Као и претходних
година, а у складу са светским трендовима, чак 77 одсто испитаника били су мушкарци,
што потврђује већу склоност мушке популације ка предузетништву. Традиционално,
производња представља најзаступљенију грану, са 40 одсто. Данас ове компаније запошљавају просечно 144 радника.

Бесплатна публикација о запошљавању

У оцени предузетничког амбијента, сумираног у „Предузетничком барометру“, оно што се посебно издвојило као
велики потенцијал јесте област високих
технологија, нарочито кад је реч о извозу,
а онда и запошљавању. Може се рећи да
је узор нашим стручњацима и предузетницима постала Република Ирска, која
је на овом плану за само једну деценију
постала светски лидер.
„Ако желите да извозите на западно
тржиште морате да будете бољи и нешто
јефтинији од конкуренције. Постоје у том
смислу велике могућности и потпуно је
логично да су се наша мала и средња
предузећа оријентисала на иновативне
производе“, наводи Дарко Будеч, оснивач и власник компаније „Бак“ (Buck). Он
истиче да су технолошки паркови један
велики искорак, јер се ту сада групишу
мање иновативне фирме и нуде своје услуге и знања.
„Неки од тих технолошких паркова стварно добро раде, имају сјајан менаџмент, ентузијасте и буквално вуку за
рукав веће фирме да сарађују са мањим.
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Штета је, међутим, што су технолошки
паркови лоцирани само по већим градовима. Ја сам већ предлагао председницима појединих општина, како им људи
не би одлазили, да при општинама отворе канцеларије за нове технологије. Тако
би могли да се развију мали или микро
технолошки паркови, да целу Србију покријемо са њима. На 10.000 људи у некој
општини имате бар 100 креативних који
углавном већ имају своје рачунаре и интернет и памет и настоје да направе неки

ОСМИ ИЗБОР
„ПРЕДУЗЕТНИКА ГОДИНЕ“
Ревизорско-консултантска компанија
ЕY (Ernst&Young) почела је процедуру
за осми по реду избор „ЕY Предузетника године“ у Републици Србији. Како
наводи Иван Ракић, руководећи партнер компаније ЕY за Србију, Црну Гору
и Босну и Херцеговину, овај избор је
за претходних седам година изнедрио
најсветлије примере у српском предузетништву. „Изузетно смо поносни
на свих 200 кандидата који су само у
претходној години генерисали приход
од преко 150 милијарди динара и запошљавали више од 18.000 људи. Њихова невероватна агилност и способност
прилагођавања свим тржишним условима разлог је више да наставимо мисију коју смо започели 2012. године, да
допринесемо развоју српског предузетништва и његовој афирмацији на светској предузетничкој сцени“, каже Ракић.
Свечано проглашење победника националног избора биће одржано у фебруару 2020. године. Победник ће у јуну
представљати Србију на такмичењу за
најбољег светског предузетника.
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Како предузеће расте, запошљавање постаје кључна
брига његових власника. Привлачење и задржавање
квалитетног кадра може да постане изазов,
али и лимитирајући фактор
бизнис. Удружени могли би још много
више“, каже Будеч.
Михаило Весовић, саветник председника Привредне коморе Србије (ПКС), наводи да у структури извоза Републике Србије
доминирају и даље велике компаније, али
да то, само по себи, не значи да домаће микро, мале и средње компаније немају шансу и не повећавају свој удео у извозу. „Мале
компаније су прилагодљивије. Тешко да
постоји велика компанија коју можете увече да назовете и кажете да сутра до толико
и толико сати хоћете да вам доставе то и
то. Управо та флескибилност многим малим компанијама је већ омогућила да буду
брже на тржишту и да добри партнери великим компанијама. Такође, веома је битно
да оне компаније које свој развој зансивају
на новим технологијама имају практично
могућност да у року од неколико година
постану велики извозници везујући се за
те велике компаније. Значи, иновације и
нека нова технолошка решења, пре свега у
услугама, најчешће у информационим технологијама, и почињу у малим компанијам
и онда велике компаније раде са њима
пласирајући те производе на глобално тржиште“, каже Весовић.
Разумевајући све проблеме са којима
се суочавају мала и средња предузећа,
он наводи да је циљ ПКС да се у наред-

ном периоду посвети кључним питањима везаним за њихову будућност.
„То су првенствено законска решења
у области пореза, као и начини финансирања малих компанија, где се често дешава да нове мале компаније не одговарају критеријумима који су постављени
од стране банкарског сектора и да због
оптерећености кредитима немају капацитет да удвоструче своју производњу
иако имају сјајан производ“, истиче Весовић.
Што се тиче оптерећења порезима и
доприносима, предузетници истичу да
одрживо пословање није нимало лак задатак, нарочито када на зараду запосленог држави иде чак 64 одсто за порезе и
доприносе. „Можете мислити колики су
нам порези на 1.100 радника, да не наводим остале намете, али да би се смањили порези и доприноси мора се смањити
знатно црно пословање. Постоји, наиме,
много фирми које не пријављују раднике
и не плаћају им доприносе за пензионо и
социјално, иако би им то требало да буде
прва обавеза. И упркос томе функционишу, а неки се и обогатише. Држава би морала да што више таквих стави у легалне
токове пословања, па би се онда створила могућност и да се смање стопе пореза
и доприноса“, наводи Љиљана Живковић
Караклајић из „Д-експреса“.
Славица Даниловић
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Делегација Завода за запошљавање Аустрије у посети НСЗ

ПОДСТИЦАЊЕ НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА
„Компаније које долазе из Аустрије у Србији запошљавају нешто више од 20.000
наших држављана, а циљ је да тај број буде и већи. Овакав вид радне посете
је прилика да упознамо госте са оним што Република Србија може да пружи
страним инвеститорима, а мислим да смо добра земља за страна улагања“,
поручио је Зоран Мартиновић, директор НСЗ

Д

елегација Службе за запошљавање
Републике Аустрије, коју су предводили директор Херберт Бухингер и Оливер Хилер, аташе за рад
и социјална питања, боравила је у радној
посети Националној служби за запошљавање и Филијали Ниш.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић осврнуо се на
Меморандум о разумевању, који је потписан 2015. године и којим је уређена сарадња
на експертском нивоу.
Директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић, заједно са својим сарадницима, представио је рад филијале и госте упознао са
знаменитостима Ниша.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је делегације обе службе. Посета Граду Нишу резултат је добре сарадње
НСЗ и локалне самоуправе, а на састанку се
говорило о иницијативама и искуствима,
али и о креирању политике запошљавања.
С обзиром да Град Ниш издваја значајна
средства за програме и мере политике запошљавања, представљен је пример добре
праксе како да буџет на централном нивоу
буде већи захваљујући учешћу локалних
самоуправа.
„Очекујем подршку Службе за запошљавање Републике Аустрије у области
подстицања нових аустријских инвестиција. Наша земља је добро место за инвестирање, а оцена свих компанија које су већ
инвестирале у Србију иде у том правцу.
Међународна истраживања говоре у прилог томе, јер је 52% свих инвестиција на
Западном Балкану у Србији, а последња

Бесплатна публикација о запошљавању

аустријска компанија која је дошла може
потврдити ове оцене“, рекао је Булатовић.
Обе стране теже спровођењу заједничких иницијатива, попут размене искустава у погледу организације служби,
креирања политике запошљавања, осигурања у случају незапослености, као и у
области професионалне рехабилитације
особа са инвалидитетом.
„Наш циљ је да све оне који могу да
утичу на одлуке о довођењу страних инвеститора упознамо са нашим приликама
и потенцијалима. За сада компаније које
долазе из Аустрије у Србији запошљавају
нешто више од 20.000 наших држављана, а циљ је да тај број буде већи. Овакав

вид радне посете је прилика да упознамо госте са оним што Република Србија
може да пружи страним инвеститорима,
а мислим да смо добра земља за страна
улагања“, поручио је Зоран Мартиновић.
У Аустрији тренутно ради око 38.000
људи са српским држављанством.
„Срби углавном раде у грађевинарству и здравству. Међутим, у последње
време бележимо и потребу за запошљавањем у области туризма, па многи људи
који дођу из Србије раде као кувари или
угоститељски радници. Никако не смемо
да заборавимо и индустрију метала, јер
јако добре занатлије долазе нам баш из
Србије“, рекао је Бухингер и додао да је у
2018. години издато 3.000 дозвола за рад,
од тога 2.000 предузећима, а 1.000 лицима која су тражила посао.
„Филијала Ниш је у последњих неколико година у потпуности успела да изађе у
сусрет великим компанијама и инвеститорима када су у питању потребе за људским
ресурсима. У последњих пар година број
незапослених је смањен преко 35%, на шта
је доста утицало управо запошљавање у
аустријским компанијама у Нишу“, додао
је Бобан Матић.
Делегације су обишле аустријску фирму „Zumtobel Group“ у Нишу, са којом Национална служба за запошљавање од 2017.
године има одличну сарадњу.
Другог дана радне посете договорени су планови за активности у наредном
периоду, као примери добре праксе и сарадње две службе. Катарина Јовичин
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ДЕЛЕГАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У РАДНОЈ ПОСЕТИ ДРЖАВИ КАТАР
Делегација Републике Србије боравила је у Дохи, Држава Катар, у периоду од 23. до 24. октобра 2019. године, у циљу даљег
усаглашавања текста Нацрта споразума између влада две државе о запошљавању наших држављана у Катару.
У делегацији Владе Републике Србије били су Бојана
Станић, државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – шеф делегације,
Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање са сарадницима и амбасадор РС у држави Катар.
Делагацију РС примио је министар за административни
развој, рад и социјална питања Њ. е. Yousuf Mohamed Al
Othman Fakhroo.
Ова радна посета представља наставак преговора који
су започети у фебруару 2018. године у Београду.
Делегације двеју земаља, у жељи да ојачају сарадњу
и регулишу запошљавање српских држављана у Катару,
усагласиле су текстове докумената, Нацрта споразума и
Обрасца уговора о раду, на српском, арапском и енглеском
језику, који су парафирани од стране шефова делегација.
Договорено је да ће се након спроведених потребних
унутрашњих процедура, одредити датум и место потписивања овог споразума.
Катарина Јовичин

Клуб за тражење посла у Панчеву

К

УЗ НОВЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
И ВЕЋЕ САМОПОУЗДАЊЕ

луб за тражење посла у Панчеву постоји од 2011.
године, а само у прошлој години у њему је обуку успешно завршило 137 лица. Ово је мера која представља редовну активност филијале НСЗ, путем које тражиоци
запослења стичу нове вештине које су неопходне за активно
тражење посла. Од почетка године 88 лица је прошло ову обуку, а попуњене су и групе до краја децембра.
Циљна група су незапослени који су запошљиви уз пружање основних услуга у области активног тражења посла, а
којима услед недостатка радног искуства прети дугорочна незапосленост. Посебна пажња се посвећује и групама као што су
технолошки вишкови, дугорочно незапослена лица и особе са
инвалидитетом.
Саветник за запошљавање Жељка Живановић, која је и
вођа Клуба за тражење посла у Филијали Панчево НСЗ, кроз
интерактиван рад током обуке настоји да полазнике научи да
се што репрезентативније представе на тржишту рада и да
наведу послодавца, добрим ставом и садржајем радне биографије, да их позове на разговор те да се превенира дугорочна
незапосленост. Инсистира се на живим примерима са тржишта
рада који су увек интересантни полазницима.
Кроз радионице у Клубу се подижу самопоуздање, компетенције, као и мотивација полазника, а пружа се и групна
подршка од стране других учесника који се налазе у истој или
сличној ситуацији. Утисци полазника су веома позитивни и
углавном су мишљења да им је ова обука право освежење, те
да им савети које су добили у великој мери користе приликом
тражења посла.
Сузана Јовановић, једна од полазница Клуба, рекла нам је
да је ова обука проширила њене погледе и у великој мери је
покренула да се активира:
„Веома сам задовољна на који начин нас је Жељка мотивисала да активно учествујемо у разговору, а свој позитиван
став лако преноси на учеснике. Врло су ми били занимљиви и
психо-тестови и тест интелигенције. Драго ми је што још увек
постоје људи као што су Жељка и Јелена, саветници за плани-
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рање каријере, које дају све од себе и којима је стало до других.
По завршетку обуке сам данима размишљала о једном питању
са интервјуа: шта моји непријатељи мисле о мени. И спознала сам да непријатеље немам, можда само људе којима нисам
симпатична“, истакла је Сузана.
И Јадранка Јанковић Лазић је понела најлепше утиске са обуке.
„С обзиром да сам сама већ проналазила посао и пре ове
обуке, у Клубу сам сазнала за europass формат CV-a који ми
је успешно послужио у неколико наврата. Много људи не зна
како да се представи послодавцу, а у Клубу се учи како да се
то уради на прави начин и са правом мером“, каже Јадранка.
У Панчеву се настављају активности и на једнодневним
обукама за активно тражење посла које су увек добро посећене. Само у 2018. години ову обуку су прошла 652 лица. Ту су још
и Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација
и нискоквалификована лица, Тренинг самоефикасности, као и
Радионица за превладавање стреса услед губитка посла, тако
да незапослена лица која су заинтересована могу да се пријаве
за неку од ових обука код свог саветника. Ивана Мучибабић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Обуке за кројење и шивење у Филијали Ужице НСЗ

ВЕШТИНАМА ДО ЗАПОСЛЕЊА
Каталогом обука за тржиште рада за 2019. годину, који је
Филијала Ужице НСЗ урадила анализом локалног тржишта
рада у претходном периоду, у Бајиној Башти је почела реализација обуке за кројење и шивење, за 5 незапослених лица са
најмање завршеном основном школом.
Извођачи обуке су Мокрогорска школа менаџмента и Занатско-образовни центар „Аџија“ из Новог Сада, а реализује се
у просторијама послодавца „ATEX BB“ из Бајине Баште.
Сврха обуке је да се полазници упознају са кројењем и
шивењем одеће, да науче вештине и знања кројача и шивача,
што ће им омогућити укључивање у професију и даље усавршавање. Обука траје 240 часова, од тога 20 часова теоретске
наставе и 220 часова практичне наставе. Након успешно завршене обуке полазници похађају и радну праксу код послодавца - извођача обуке и добијају сертификат о стеченом знању.
Амир Имшировић, власник фирме где се обука реализује и
главни ментор практичне наставе, веома је задовољан реализацијом и током програма обуке:
„Код нас је конкурс за нова радна места увек отворен. Због
тога смо и прихватили да кроз овај програм обучимо лица за
шивење и кројење, а уједно их уводимо и у наше послове, програм за Словачку и компанију PS FASHION из Чачка. Веома сам
задовољан кандидаткињама и радо бих их задржао у радном
односу уколико њима буде одговарало“, каже Амир.
Задовољна је и полазница обуке Бранислава Диковић,
правник по струци, која је у овај програм ушла због склоности
и љубави према овој врсти посла.
„Доста сам научила овде, веома сам задовољна, јер овде
пре свега раде професионалци. Врло радо бих остала да радим

код овог послодавца, с једне стране јер волим овај посао, а са
друге стране што не могу да нађем посао у својој струци“, искрена је Бранислава.
Обука за кројење и шивење траје до 22. новембра 2019. године. У Филијали Ужице НСЗ у 2019. години планирано је да се
у програме обуке за потребе тржишта рада укључи 30 лица и 6
особа са инвалидитетом. У току је обука за израду бурека и пецива за 5 лица у Ужицу и обука за кројење и шивење за 5 лица
у Бајиној Башти, док 1. новембра почиње обука за ДТП и стоно
издаваштво за 6 ОСИ у Ужицу, а очекује се и реализација обуке
за израду производа од дрвета за 10 лица у Ужицу и обуке за
ЦНЦ оператере за 10 лица у Пожеги.
Биљана Терзић

Обуке на захтев послодавца

ПОСЛОДАВЦИ ТРАЖЕ КВАЛИТЕТНЕ
И МОТИВИСАНЕ РАДНИКЕ
Привредно друштво „Planet bike CO“, чије је седиште у Београду, има свој огранак у Крушевцу, где већ 12 година успешно
послује и запошљава већи број радника са подручја крушевачке филијале НСЗ. Компанија се бави производњом бицикала и
инвалидских колица.
Ове године због немогућности проналажења адекватног
кадра, компанија нам се обратила са захтевом за обуку за израду точкова за бицикле и монтажу бицикала за 5 лица.
„Све је теже доћи до квалитетних и мотивисаних радника,
тако да у последњих неколико година имамо повећану потребу
послодаваца за овим програмом. Надамо се да ће послодавац

Бесплатна публикација о запошљавању

да потврди да су изабрани одговарајући кандидати и да ће ова
лица остати у радном односу“, изјавио је директор Филијале
Крушевац НСЗ Предраг Марковић.
По наводима шефа производње Светислава Голубовића,
радници су почели са радом почетком августа, тако да су један део обуке већ завршили. Тренутно раде монтажу точкова
за бицикле, што чини основни и најважнији део обуке, јер сви
проблеми који се овде појаве ако се адекватно не савладају касније ће се рефлектовати на цео производ.
Компанија тренутно у Крушевцу запошљава око 50 радника, али с обзиром да је у плану проширење производње, изградња нове хале и две нове производне линије, као неопходност се појавила потреба за обучавањем нових кадрова. „Нама
су потребни људи који могу да испрате тренд ширења, јер се
ми бавимо извозом и ове године смо извезли око 50.000 бицикала. Потребни су нам људи који могу да изнесу динамичну
производњу, која се нарочито повећава у сезони, јер је бициклизам у успону“, закључио је Голубовић.
Компанија „Planet bike CO“ са Филијалом Крушевац има
дугогодишњу сарадњу, која је започета 2007. године, када се
преко такозваног регионалног програма запослило 28 лица.
Касније је коришћен програм стручне праксе, а ове године обука на захтев послодавца за 5 углавном млађих лица. Милош Ђурић, један од кандидата на обуци, по струци техничар финалне
обраде дрвета, био је дуже време на евиденцији незапослених
пре него што су га позвали да се укључи у обуку. „Прихватио
сам обуку и ево задовољан сам и радним временом и платом, а
Ана Бацић
очекујем и стално запослење“, каже Милош.
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА У БЕОГРАДУ
У Младеновцу понуђено 600 радних места
Национална служба за запошљавање и Градска општина
Младеновац организовале су сајам запошљавања у петак, 25. октобра. На отварању сајма, у хали Спортско-рекреационог центра
„Љубомир Ивановић Геџа“, учесницима и посетиоцима обратио
се Владан Глишић, председник ГО Младеновац.
„Никада до сада, од како Национална служба за запошљавање
и Општина Младеновац организују сајмове запошљавања, није
било оволико интересовање предузећа којима су потребни радници. Ове године чак 43 фирме имају штандове на сајму и потражњу
за 600 радних места различитих занимања, што је двоструко више
него прошле године. То говори да смо на добром путу и да труд
који улажемо, уз огромну подршку Града Београда и Владе Републике Србије, даје резултате. Општина Младеновац је спремна да
понуди сваку врсту помоћи и олакшица инвеститорима који би у
нашем граду ширили свој посао и отварали нова радна места, што
је наш највећи приоритет“, рекао је Глишић.

Свима који су дошли да траже посао, жеље да већ на овом
сајму дођу до свог запослења и себи и својим породицама омогуће бољу будућност, поред председника Градске општине
Младеновац упутио је и Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд НСЗ. Он се захвалио и општини
Младеновац на успешној сарадњи са Националном службом
за запошљавање. Након претходног сајма, у Младеновцу је за
шест месеци посао добило 101 лице.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У РАШКИ
На Сајму запошљавања у Рашки, који Филијала Краљево НСЗ
традиционално организује пред зимску туристичку сезону због
потреба послодаваца на Копаонику, учествовало је 16 послодаваца са понудом од 150 радних места.
Потребу за радницима туристичко-угоститељске струке представило је девет хотела са Копаоника: Ртањ, Москва – Огранак
Клуб А, Путник, Небеске столице, Горски, Краљев чардак, Милмари, MK Mountain Resort и Grey, као и ЈП Скијалишта Србије. Металски радници су били тражени од послодавца Примат опрема из
Баљевца на Ибру, док је компанија Енал Електро тражила раднике електро струке, а Финагро раднике прехрамбене струке,
трговце, магационере и возаче. Међу послодавцима су били и
Supernova Travel из Београда и Generali осигурање. Велико интересовање незапослених било је за понуду послова у новоотвореној текстилној фабрици Luss protect, која се бави производњом
заштитне радне одеће, лаке конфекције и војно-полицијских
униформи.
Директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић истакла
је одличну сарадњу коју НСЗ има са Општином Рашка и информисала послодавце о јавним позивима који су отворени до краја
новембра: за запошљавање приправника и за доделу субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима.
Сајам је званично отворио председник Општине Рашка Игњат
Ракитић, нагласивши да је сарадња са НСЗ свих ових година била на веома високом нивоу, да се незапосленост осетно
смањила, чему су допринеле активне мере запошљавања, због
чега ће у 2020. години бити издвојена још већа средства за суфинансирање активних мера.
Сајам је посетило око 400 незапослених лица, а током манифестације уприличена је и додела уговора по програмима самозапошљавања и новог запошљавања, које НСЗ - Филијала
Краљево спроводи суфинансирањем са локалном самоуправом.
Владимир Раковић

10

| Број 854 | 06.11.2019.

На Чукарици 44 послодавца понудила преко
1.400 радних места
У организацији Градске општине Чукарица и Филијале за
град Београд НСЗ - Служба Чукарица, у суботу 26. октобра, у
просторијама општине одржан је сајам запошљавања. Укупно
44 послодавца која су учествовала на сајму понудила су преко
1.400 радних места за раднике различитих профила.
Сајам је отворио председник Општине Чукарица Срђан Коларић, а отварању су присуствовали начелница Одељења за
посредовање у запошљавању и планирање каријере у Филијали за град Београд НСЗ Душица Лукић, чланови Већа општине
Чукарица Здравко Топаловић и Славиша Шотра и руководилац
Службе Чукарица НСЗ Татјана Мијушковић.
„Кроз директан контакт са послодавцима који су присутни
на сајму, верујем да ћете се најбоље представити и да ће многи од вас успети да остваре прилику и нађу запослење“, рекао
је Коларић и подсетио да је Чукарица у последњих неколико
година постала веома интересантна за инвеститоре и привреднике, који омогућавају и нова радна места, те да ће овај тренд
након отварања нове привредне зоне бити настављен.
Међу послодавцима који су истакли највећу понуду радних
места су: Benu apoteke, FMP, VIP security, Центар за рециклажу,
Mai Tai Europe, Sweet Colina, трговински ланци ДИС и Сунце и други. Канцеларија за младе Градске општине Чукарица представила је пројекат стручне праксе за студенте завршних година и дипломце, који се већ пету годину спроводи у општини Чукарица.
Славица Даниловић, Извори: младеновац.рс, чукарица.рс
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

598

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Култура и информисање
Наука и образовање

12/72
22
23
30
30
30
32
32

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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд

Датум оглашавања: 06.11.2019. године
Датум истека рока за пријављивање:
14.11.2019. године
На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима (“Службени гласник
РС” 79/05, 81/05-испр., 64/07, 67/07-исправ., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), одредбе члана 9 став
3, члана 10, члана 11 и члана 14 Уредбе о интерном
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима (“Службени гласник РС” бр. 2/19),
Правилника о саставу конкурсне комисије, начину
провере компетенција, критеријумима и мерилима за
избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима (“Службени гласник РС” 30/19),
Закључка Комисије за давање сагласности на ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 бр. 112-10620/2019
од 30.10.2019. године, у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 3/19 од 07.05.2019. године,
председник Управног суда оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У УПРАВНОМ СУДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд, Београд, Немањина 9
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место међународна
сарадња, стручно усавршавање и
обука у звању самостални саветник
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Седиште Управног суда, Београд,
Немањина 9.
Опис послова: Обавља стручне и друге послове
који се односе на међународну сарадњу суда, учешће
председника суда и судија на међународним и регионалним скуповима; стара се о реализацији студијских
и других међународних посета председника суда и
судија и припрема материјал за учешће на тим скуповима; организује посете и обавља стручне и друге
послове који се односе на пријем страних делегација
и представника;сарађује са међународним организацијама које имају мисије у Републици Србији; преводи
на енглески језик Информатор о раду суда, као и друге текстове за које председник суда процени да треба да се преведу на тај језик и објављује на интернет
презентацији суда; преводи достављени материјал
за потребе председника суда, судија и судске управе (дописе, позивнице, радни материјал за састанке,
семинаре и сл.); одговара за тачност и исправност превода, по потреби присуствује састанцима и посетама
страних делегација и врши усмено превођење за потребе председника суда; израђује белешку са састанка
којем присуствује; прати потребе суда и запослених
за стручним усавршавањем; прати и прикупља предлоге институција и разних организација за стручно
усавршавање запослених које је од интереса за суд,
прикупља позиве организатора за обуке и стручно
усавршавање запослених, те о потреби за одређеним
видовима обуке и стручног усавршавања запослених
обавештава председника суда; по налогу председника
суда сарађује са Правосудном академијом и институцијама које организују разне видове обука и стручног
усавршавања запослених; стара се о благовременом
пријављивању запослених за учешће у разним облицима стручног усавршавања; обавља и друге послове
по налогу председника суда.
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Услови за рад: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука - на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци и потребне компетенције за рад за
ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку можете
пронаћи на сајту Управног суда.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са
комисијом.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Послови међународне сарадње и европских интеграција, Основе правног и политичког система ЕУ (провера ће се вршити писаним путем - тест и
усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Послови међународне сарадње и европских интеграција, Основе међународног радног права
и међународних односа и тенденција у глобализованом контексту (провера ће се вршити писаним путем
- тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Судска управа, Познавање потврђених
међународних уговора и опште прихваћених правила
међународног права (провера ће се вршити писаним
путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место
за међународну сарадњу, стручно усавршавање и
обуку, Поседовање знања и вештина симултаног превођења (провера ће се вршити писаним путем - тест и
усменим путем - разговор са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место
за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, Енглески језик - професионални ниво (провера ће
се вршити писаним путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом).
Кандидати који освоје један бод (1) у провери компетенције знања страног језика искључују се из даљег
изборног поступка.
Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - Упитник.
Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.

Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из
радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• Образац пријаве на конкурс за одређено радно место
који мора бити лично потписан.
• Уколико кандидат жели да буде ослобођен тестирања/провере компетенције Дигитална писменост,
дужан је да уз образац пријаве приложи одговарајући
сертификат, потврду или други тражени доказ.
Приликом предаје обрасца пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац
пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Докази које прилажу кандидати који успешно
прођу проверу посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
• 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 радном
искуству у струци (потврде, решење, 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);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту;
• 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;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од 6 месеци);
• оригинал или оверена фотокопија доказа о поседовању знања енглеског језика - напредни ниво;
• други докази о стеченим знањима и вештинама.

2. Радно место виши судијски
сарадник у звању самостални
саветник
7 извршилаца

Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено, Седиште Управног суда, Београд, Немањина 9.
Опис послова: Обавља сложене послове за судију,
веће или одељење, врши претходну оцену аката којима се покреће поступак пред судом, стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних недостатака, помаже судији у раду, проучава правна питања
у вези са радом судија у појединачним предметима,
самостално израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, прегледа одлуке
судских већа и врши надзор над применом усвојених
правних ставова, присуствује седницама већа и по
налогу председника већа води записник и евиденцију о раду већа, сређује, расписује и организује достављање одређених писмена по налогу председника
већа, израђује сентенце,врши евидентирање кретања
предмета кроз електронску базу података у суду, врши
и друге послове по налогу председника Суда или
судије.
Услови за рад: 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 - дипломирани правник, или
на специјалистичким студијама на факултету, поло-
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жен правосудни испит, најмање две године радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад за ово
радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место виши
судијски сарадник у звању самостални саветник можете пронаћи на сајту Управног суда.

3. Радно место виши судијски
сарадник у звању самостални
саветник
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Одељење Управног суда у Нишу, Ниш,
Војводе Путника бб.
Опис послова: Обавља сложене послове за судију,
веће или одељење, врши претходну оцену аката којима се покреће поступак пред судом, стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних недостатака, помаже судији у раду, проучава правна питања
у вези са радом судија у појединачним предметима,
самостално израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, прегледа одлуке
судских већа и врши надзор над применом усвојених
правних ставова, присуствује седницама већа и по
налогу председника већа води записник и евиденцију о раду већа, сређује, расписује и организује достављање одређених писмена по налогу председника
већа, израђује сентенце, врши евидентирање кретања предмета кроз електронску базу података у суду,
врши и друге послове по налогу председника Суда или
судије.
Услови за рад: 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 - дипломирани правник, или
на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад за ово
радно место.

најмање четири године - дипломирани правник, или
на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад за ово
радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место виши
судијски сарадник у звању самостални саветник можете пронаћи на сајту Управног суда.

5. Радно место судијски сарадник у
звању саветник
7 извршилаца

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Седиште Управног суда, Београд,
Немањина 9.
Опис послова: Помаже судији у раду, врши претходну оцену аката којима се покреће поступак пред судом,
стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних недостатака, проучава правна питања у вези
са радом судија у појединачним предметима, израђује
нацрте судских одлука и припрема правне ставове за
публиковање, присуствује седницама већа и по налогу
председника већа води записник и евиденцију о раду
већа, сређује, расписује и организује достављање
одређених писмена по налогу председника већа, врши
евидентирање кретања предмета кроз електронску
базу података у суду, врши и друге послове по налогу
председника Суда или судије.
Услови за рад: 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 - дипломирани правник, или
на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за рад
за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место судијски
сарадник у звању саветник можете пронаћи на сајту
Управног суда.

Образац пријаве на конкурс за радно место виши
судијски сарадник у звању самостални саветник можете пронаћи на сајту Управног суда.

6. Радно место судијски сарадник у
звању саветник

4. Радно место виши судијски
сарадник у звању самостални
саветник

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Одељење Управног суда у Крагујевцу,
Крагујевац, Кнеза Михаила 2.

2 извршиоца

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Одељење Управног суда у Новом Саду,
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6.
Опис послова: Обавља сложене послове за судију,
веће или одељење, врши претходну оцену аката којима се покреће поступак пред судом, стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних недостатака, помаже судији у раду, проучава правна питања
у вези са радом судија у појединачним предметима,
самостално израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, прегледа одлуке
судских већа и врши надзор над применом усвојених
правних ставова, присуствује седницама већа и по
налогу председника већа води записник и евиденцију о раду већа, сређује, расписује и организује достављање одређених писмена по налогу председника
већа, израђује сентенце,врши евидентирање кретања
предмета кроз електронску базу података у суду, врши
и друге послове по налогу председника Суда или
судије.
Услови за рад: 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
Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

Опис послова: Помаже судији у раду, врши претходну оцену аката којима се покреће поступак пред судом,
стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних недостатака, проучава правна питања у вези
са радом судија у појединачним предметима, израђује
нацрте судских одлука и припрема правне ставове за
публиковање, присуствује седницама већа и по налогу
председника већа води записник и евиденцију о раду
већа, сређује, расписује и организује достављање
одређених писмена по налогу председника већа, врши
евидентирање кретања предмета кроз електронску
базу података у суду, врши и друге послове по налогу
председника Суда или судије.
Услови за рад: 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 - дипломирани правник, или
на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за рад
за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место судијски
сарадник у звању саветник можете пронаћи на сајту
Управног суда.

7. Радно место судијски сарадник у
звању саветник
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Одељење Управног суда у Нишу, Ниш,
Војводе Путника бб.
Опис послова: Помаже судији у раду, врши претходну оцену аката којима се покреће поступак пред судом,
стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних недостатака, проучава правна питања у вези
са радом судија у појединачним предметима, израђује
нацрте судских одлука и припрема правне ставове за
публиковање, присуствује седницама већа и по налогу
председника већа води записник и евиденцију о раду
већа, сређује, расписује и организује достављање
одређених писмена по налогу председника већа, врши
евидентирање кретања предмета кроз електронску
базу података у суду, врши и друге послове по налогу
председника Суда или судије.
Услови за рад: 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 - дипломирани правник, или
на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за рад
за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место судијски
сарадник у звању саветник можете пронаћи на сајту
Управног суда.
III Заједнички услови конкурса за радна места
под редним бројем 2, 3, 4, 5, 6 и 7
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Судска управа, Познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлежност суда
(провера ће се вршити писаним путем - тест и усменим
путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Судска управа, Познавање потврђених
међународних уговора и опште прихваћених правила
међународног права (провера ће се вршити писаним
путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
судијски помоћник, Поседовање знања и вештина за
израду нацрта судских одлука и других аката (провера
ће се вршити писаним путем - тест и усменим путем разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
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изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - Упитник.
Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из
радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• Образац пријаве на конкурс за одређено радно место
који мора бити лично потписан.
• Уколико кандидат жели да буде ослобођен тестирања/провере компетенције Дигитална писменост,
дужан је да уз образац пријаве приложи одговарајући
сертификат, потврду или други тражени доказ.
Приликом предаје обрасца пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац
пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у обрасцу пријаве назначио за
доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати који успешно
прођу проверу посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
• 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 радном
искуству у струци (потврде, решење, 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);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту;
• 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;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од 6 месеци);
• други докази о стеченим знањима и вештинама.
IV Заједнички услови конкурса за сва радна места: Кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са комисијом биће
позвани, да у року од пет (5) радних дана од дана
пријема обавештења, доставе остале доказе који се
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не
доставе наведене доказе у остављеном року, и кандидати који на основу достављених или прибављених
доказа не испуњавају услове за запослење, биће писмено обавештени да се искључују из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу Управни
суд, Београд, Немањина 9, са назнаком „ЗА КОНКУРС
ЗА РАДНО МЕСТО ________”.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/16 и 99/18),
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води
службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о поло-
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женом правосудном испиту, уверење о положеном
државном стручном испиту и уверење да кандидат
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о
којима се води службена евиденција изузев уколико
наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља саставни део образца пријаве на конкурс за радно
место којом се опредељује за једну од две могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
грaдовима и општинама у којимa нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
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 Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у Периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Пријаве се шаљу на адресу: Управни
суд, Београд, Немањина 9, са назнаком “Пријава за
јавни конкурс” или непосредно предају на пријемном
шалтеру Управног суда, Београд, Немањина 9.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази, провера компетенција
у изборном поступку обавиће се почев од 25.11.2019.
године у Београду, у просторијама Седишта Управног
суда, адреса Немањина 9, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем контакта које одреде у свом
обрасцу пријаве на конкурс.
VII Списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак биће објављен на интернет презентацији Управног суда, према шифрама њихове пријаве.
VIII Лице задужено за давање информација о
конкурсу: Соња Стошић, 011/360-4735.
Напомене:
• Пријаве које су непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве, биће одбачене закључком
Конкурсне комисије.
• Државни службеник који се пријављује на 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.
• Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Лица која први
пут заснивају радни однос у државном органу примају
се на пробни рад од шест месеци у ком року су дужни
да положе државни стручни испит.
• Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.
• Овај оглас објављује се на: интернет презентацији
Управног суда, на огласној табли суда, на порталу
е-управе, на интернет презентацији и Периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
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: 112-7547/2019 од 26. јула 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 СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ
У БЕОГРАДУ

1. Обезбеђењe завода

у Служби за обезбеђење, у звању
командир
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, положен испит за звање командира и радно
искуство у Служби за обезбеђење, односно на истим
или одговарајућим пословима у складу са законом
од шест месеци и током приправничког стажа, 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 начину обављања послова у Служби за обезбеђење у заводима за извршење кривичних санкција
- усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз
разговор са кандидатима;
Место рада: Београд, Бачванска 14
III 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;
- 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 за стручну спрему која је
наведена у условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана);
- 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);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за звање командир;
- 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;
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Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет
адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.
php

VIII 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).

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених.

IX Трајање радног односа: За наведено радно
место радни однос се заснива на неодређено време.

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.
IV Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде 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 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.
V 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.
VI 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 Специјалне затворске болнице у Београду.
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.
VII 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“.
Бесплатна публикација о запошљавању

НАПОМЕНЕ: 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд

Датум оглашавања: 06.11.2019. године
Датум истека рока за пријављивање: 14.11.2019.
године
На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима (“Службени гласник
РС” 79/05, 81/05-испр., 64/07, 67/07-исправ., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), одредбе члана 9 став
3, члана 10, члана 11 и члана 14 Уредбе о интерном
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима (“Службени гласник РС” бр. 2/19),
Правилника о саставу конкурсне комисије, начину
провере компетенција, критеријумима и мерилима за
избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима (“Службени гласник РС” 30/19),
Закључка Комисије за давање сагласности на ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 бр. 112-10620/2019
од 30.10.2019. године, у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 3/19 од 07.05.2019. године,
председник Управног суда оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У УПРАВНОМ СУДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд, Београд, Немањина 9
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место кадровски и
персонални послови у звању
референт
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено, Седиште Управног суда, Београд, Немањина 9.
Опис послова: Припрема нацрте одлука, споразума,
решења и уговора из области радних односа; обавља
послове у вези са остваривањем права по основу рада
за судије и послове у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља; спроводи процедуре у поступку селекције кадрова везане за интерни
и јавни конкурс; израђује нацрт решења о пријему у
радни однос државног службеника; израђује нацрт

уговора о раду за пријем у радни однос намештеника; пружа административну помоћ руководиоцима
унутрашњих јединица у поступку оцењивања државних службеника; води матичну евиденцију и персонална досијеа судија и судског особља; припрема и
доставља податке за кадровску евиденцију; обавља
административно-техничке послове у вези са пријемом у радни однос и за потребе дисциплинске комисије; припрема план коришћења годишњих одмора;
пријављује Агенцији за борбу против корупције ступање на функцију и престанак функције судија, води
у електронском облику личне листове судија преко
портала Високог савета судства, као и пријаве, одјаве
и промене осигурања електронским путем преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Обавља и друге послове по налогу председника
Суда или секретара суда.
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, две године
радног искуства у струци и потребне компетенције за
рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место кадровски и
персонални послови можете пронаћи на сајту Управног
суда.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада „Административни послови”, Канцеларијско пословање (провера ће се вршити писаним
путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада „Судска управа”, Познавање прописа
релевантних за судску управу (провера ће се вршити
писаним путем - тест и усменим путем - разговор са
кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
кадровски и персонални послови, Познавање прописа:
Судски пословник, Закон о општем управном поступку, Прописи којима се регулише радно правни статус
запослених (провера ће се вршити писаним путем тест и усменим путем - разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - упитник.
Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
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2. Радно место ликвидатор
буџетских средстава у звању
референт
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Седиште Управног суда, Београд,
Немањина 9.
Опис послова: Врши формалну и рачунску контролу
примљених рачуна и решења, ликвидира примљене
рачуне и решења, врши месечни обрачун свих рачуна
и решења на основу којих се потражују финансијска
средства, контира документацију за књижење у складу са прописима који регулишу садржину појединих
конта у контном плану, саставља месечне, тромесечне
обрачуне, врши припрему захтева за плаћање и трансфер средстава. Води помоћне књиге и остале евиденције. Обавља и друге послове по налогу председника
Суда или шефа рачуноводства и припрема све потребне извештаје.
Услови за рад: IV степен стручне спреме економског
смера или гимназија, положен државни стручни испит,
две године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место ликвидатор буџетских средстава можете пронаћи на сајту
Управног суда.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној области рада, Финансијско-материјални послови,
Буџетски систем Републике Србије (провера ће се
вршити писаним путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Финансијско-материјални послови, Релевантни софтери (провера ће се вршити писаним путем
- тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
ликвидатор буџетских средстава, Познавање прописа:
Судски пословник, Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима (провера ће се
вршити писаним путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - упитник.
Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
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3. Радно место информатичар у
звању сарадник
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Седиште Управног суда, Београд,
Немањина 9.
Опис послова: Учествује у имплементацији пословног,
апликативног софтвера у оквиру правосудног информационог система Србије, врши инсталацију и подешавање оперативних система, системског, антивирусног и
корисничких софтвера на рачунарима корисника у суду;
израђује резервне копије података на рачунарима корисника у суду; ажурира базе података са прописима на
рачунарима корисника; пружа помоћ и подршку крајњим
корисницима у раду са рачунарима и у коришћењу интернета; организује и врши спровођење едукације запослених у суду за рад са системским пословним софтвером
(Windows, MS Office, Internet и др.); одржава рачунаре,
софтвере и техничку документацију корисника суда;
контролише и испитује уређаје за непрекидни извор
напајања; води евиденцију о рачунарској и комуникационој опреми и софтверу у суду; самостално отклања мање
кварове на деловима рачунарске и комуникационе опреме; стара се о благовременом сервисирању рачунарске
и комуникационе опреме; обавља послове информатичке припреме за аналитику рада суда, за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику и
активно учествује у креирању аналитичких послова у
суду, израђује једноставније пословне апликације за
аутоматизацију послова аналитике и статистике; прати
спровођење аналитичко-статистичких послова, обучава запослене за примену ових пословних апликација.
Обавља и друге послове по налогу председника Суда,
Систем администратора или другог овлашћеног лица и
припрема потребне извештаје.
Услови за рад: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено - хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад за ово радно
место.
Образац пријаве на конкурс за радно место информатичар можете пронаћи на сајту Управног суда.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада, Информатички послови, TCP/IP и DNS
и серверски оперативни систем (MS Windows, Linux);
базе података; програмски језик; системи дељења
ресурса, Office (провера ће се вршити писаним путем тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној

области рада, Информатички послови, Office пакети
и интернет технологије; хардвер; информационе безбедности (провера ће се вршити писаним путем - тест
и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
информатичар, познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о
државним службеницима (провера ће се вршити писаним путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - Упитник.
Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
Заједнички услови конкурса за радна места
под бројем 1, 2 и 3
Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из
радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• Образац пријаве на конкурс за одређено радно место
који мора бити лично потписан.
• Уколико кандидат жели да буде ослобођен тестирања/провере компетенције Дигитална писменост,
дужан је да уз образац пријаве приложи одговарајући
сертификат, потврду или други тражени доказ.
Приликом предаје обрасца пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац
пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Докази које прилажу кандидати који успешно
прођу проверу посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем радном
искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
• 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 радном
искуству у струци (потврде, решење, и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечео радно
искуство у струци);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту;
• 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;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од 6 месеци);
• други докази о стеченим знањима и вештинама.

4. Радно место записничар у звању
референт
10 извршилаца

Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено, Седиште Управног суда, Београд, Немањина 9.
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Опис послова: По годишњем распореду послова
обавља све дактилографске послове у предметима
додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише
записнике, куца текстове по диктату и са диктафона,
врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте
табела, по налогу судија и судијских помоћника у судском већу коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале, стара се о чувању и преносу података,
доступности материјала и рационалном коришћењу
канцеларијског и другог потрошног материјала, води
уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу председника Суда, шефа дактилобироа
или заменика шефа дактилобироа.
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен испит за дактилографа I-а или I-б
класе, положен државни стручни испит, најмање две
године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место записничар можете пронаћи на сајту Управног суда.

5. Радно место записничар у звању
референт
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Одељење Управног суда у Новом Саду,
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6.
Опис послова: По годишњем распореду послова
обавља све дактилографске послове у предметима
додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише
записнике, куца текстове по диктату и са диктафона,
врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте
табела, по налогу судија и судијских помоћника у судском већу коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале, стара се о чувању и преносу података,
доступности материјала и рационалном коришћењу
канцеларијског и другог потрошног материјала, води
уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу председника Суда, шефа дактилобироа
или заменика шефа дактилобироа.
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен испит за дактилографа I-а или I-б
класе, положен државни стручни испит, најмање две
године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место записничар можете пронаћи на сајту Управног суда.
Заједнички услови конкурса за радна места
под бројем 4 и 5
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Бесплатна публикација о запошљавању

Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада, Административни послови, Канцеларијско пословање (провера ће се вршити писаним
путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Послови дактилобироа, Познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада
суда (провера ће се вршити писаним путем - тест и
усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
записничар, Познавање прописа: Судски пословник,
Закон о општем управном поступку, Закон о државним
службеницима и Закон о раду (провера ће се вршити
писаним путем - тест и усменим путем - разговор са
кандидатом).
Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - упитник.
Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
Општи услови за рад: Држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државним
органима због теже повреде радне дужности из радног
односа и да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• Образац пријаве на конкурс за одређено радно место
који мора бити лично потписан.
• Уколико кандидат жели да буде ослобођен тестирања/провере компетенције Дигитална писменост,
дужан је да уз образац пријаве приложи одговарајући
сертификат, потврду или други тражени доказ.
Приликом предаје обрасца пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац
пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Докази које прилажу кандидати који успешно
прођу проверу посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем радном
искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
• 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 радном
искуству у струци (потврде, решење, 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);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту;
• 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;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од 6 месеци);
• оригинал или оверену потврду/уверење о положеној
I класи професионалних дактилографа;
• други докази о стеченим знањима и вештинама.

III Заједнички услови конкурса за сва радна

места:
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са комисијом биће позвани,
да у року од пет (5) радних дана од дана пријема
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу
у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе
наведене доказе у остављеном року, и кандидати који
на основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, биће писмено обавештени да се искључују из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Управни суд, Београд,
Немањина 9, са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА РАДНО
МЕСТО ________”
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/16 и 99/18),
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води
службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о
којима се води службена евиденција изузев уколико
наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља саставни део образца пријаве на конкурс за радно
место којом се опредељује за једну од две могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
грaдовима и општинама у којимa нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
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.
IV Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у Периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање Пријаве се шаљу на адресу Управни
суд, Београд, Немањина 9, са назнаком “Пријава за
јавни конкурс” или непосредно предају на пријемном
шалтеру Управног суда, Београд, Немањина 9.
V Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове
за рад на оглашеном радном месту, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази, провера компетенција
у изборном поступку обавиће се почев од 25.11.2019.
године у Београду, у просторијама Седишта Управног
суда, адреса Немањина 9, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем контакта које одреде у свом
обрасцу пријаве на конкурс.
VI Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак биће објављен на интернет презентацији
Управног суда, према шифрама њихове пријаве.
		
VII Лице задужено за давање информација о
конкурсу: Соња Стошић, 011/3604-735.
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Администрација и управа

Напомене:
• Пријаве које су непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве, биће одбачене закључком
Конкурсне комисије.
• Државни службеник који се пријављује на 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.
• Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Лица која први
пут заснивају радни однос у државном органу примају
се на пробни рад од шест месеци у ком року су дужни
да положе државни стручни испит.
• Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.
• Овај оглас објављује се на: интернет презентацији
Управног суда, на огласној табли суда, на порталу
е-управе, на интернет презентацији и Периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд
Датум оглашавања: 06.11.2019. године
Датум истека рока за пријављивање:
14.11.2019. године
На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима (“Службени гласник
РС” 79/05, 81/05-испр., 64/07, 67/07-исправ., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), одредбе члана 9 став
3, члана 10, члана 11 и члана 14 Уредбе о интерном
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима (“Службени гласник РС” бр. 2/19),
Правилника о саставу конкурсне комисије, начину
провере компетенција, критеријумима и мерилима за
избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима (“Службени гласник РС” 30/19),
Закључка Комисије за давање сагласности на ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 бр. 112-10620/2019
од 30.10.2019. године, у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 3/19 од 07.05.2019. године,
председник Управног суда оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У УПРАВНОМ СУДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд, Београд, Немањина бр. 9
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место административно
технички послови судске праксе у
звању референт
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Седиште Управног суда, Београд,
Немањина 9.
Опис послова: обавља све административно техничке послове у Одељењу судске праксе, као што су:
евидентирање предмета прослеђених у Одељење судске праксе, евидентирање податка о датуму враћања
предмета у веће и податка о датуму када је предмет прослеђен ради умножавања писменог отправка одлуке, обрађивање податка о броју прегледаних
одлука, припремање и умножавање материјала по
налогу руководиоца одељења, води регистар одлука
поводом изјављених ванредних правних лекова на
одлуке Суда, води Општи и Посебан регистар судске
праксе, помаже судијама и судијским помоћницима у
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Одељењу судске праксе, уноси све одлуке суда у Базу
одлука Суда и врши анонимизацију одлука Суда које се
објављују на “web” презентацији Суда. Обавља и друге послове по налогу председника Суда, председника
Одељења судске праксе или другог овлашћеног лица
и припрема потребне извештаје.
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен испит за дактилографа I-а или I-б
класе, положен државни стручни испит, најмање две
године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место административно технички послови судске праксе можете
пронаћи на сајту Управног суда.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада, Административни послови, Канцеларијско пословање (провера ће се вршити писаним
путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Судска управа, Познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлежност суда
(провера ће се вршити писаним путем - тест и усменим
путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
административно технички послови судске праксе, Познавање прописа: Судски пословник, Закон о
општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Закон о раду (провера ће се вршити писаним путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом).

Опис послова: Прима списе, поднеске, новчана писма, телеграме и остала писмена упућена суду преко
поштанске службе, курира, достављача или непосредно, одваја писмена према хитности и материји,
распоређује их по одељењима и стара се да писмена
буду уредно и на време предата судским одељењима, организује њихово сређивање по врсти и редним
бројевима година. Обавља и друге послове по налогу
председника Суда, управитеља писарнице или заменика управитеља писарнице и припрема све потребне
извештаје.
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, две године
радног искуства у струци и потребне компетенције за
рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место пријем
писмена можете пронаћи на сајту Управног суда.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада, Административни послови, Канцеларијско пословање (провера ће се вршити писаним
путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Судска писарница, Познавање прописа
релевантних за надлежност и организацију суда (провера ће се вршити писаним путем - тест и усменим
путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно место
пријем писмена, Познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку, Закон о
државним службеницима и Закон о уређењу судова
(провера ће се вршити писаним путем - тест и усменим
путем - разговор са кандидатом).

Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - упитник.

Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - Упитник.

Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.

Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.

2. Радно место пријем писмена у
звању референт

3. Радно место уписничар у звању
референт

Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено, Седиште Управног суда, Београд, Немањина 9.

Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено, Седиште Управног суда, Београд, Немањина 9.

1 извршилац

1 извршилац
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Опис послова: Води уписник у складу са Судским
пословником, сређује, пописује и формира новопримљене предмете, разводи завршене предмете,
евидентира све фазе поступка у току рада по судским
предметима, уноси податке у електронски програм
суда, у складу са Судским пословником и води књигу задужења по судијама. Обавља и друге послове
по налогу председника Суда, управитеља писарнице
или заменика управитеља писарнице и припрема све
потребне извештаје.
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, две године
радног искуства у струци и потребне компетенције за
рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место уписничар
можете пронаћи на сајту Управног суда.

4. Радно место административно
технички послови у писарници у
звању референт
7 извршилаца

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Седиште Управног суда, Београд,
Немањина 9.
Опис послова: Обавља административно техничке
послове у Одсеку, поступа по предметима од њиховог
пријема до архивирања, евидентира податке у електронски програм суда, здружује поднеске, доставнице
и повратнице и врши попис списа, доставља судска
писмена у предмету, поступа по примљеним поднесцима, износи предмете за суђења, врши обрачун и
наплату таксе. Обавља и све друге послове по налогу
председника Суда, управитеља писарнице или заменика управитеља писарнице и припрема све потребне
извештаје
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, две године
радног искуства у струци и потребне компетенције за
рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место административно технички послови у писарници можете пронаћи на сајту Управног суда.

5. Радно место архивар у звању
референт
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Седиште Управног суда, Београд,
Немањина 9.
Опис послова: У архиви прима завршене предмете, организује њихово сређивање по врсти и редним
бројевима година, издаје предмете по захтеву надлежних органа, а по писменом одобрењу председника
Суда или судија о чему води посебну евиденцију, прима, сређује и стара се о архивирању и чувању осталих докумената која се по одлуци надлежних органа
одлажу у Архиву. Обавља и друге послове по налогу
председника Суда, управитеља писарнице или заменика управитеља писарнице и припрема све потребне
извештаје.
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две
године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место архивар
можете пронаћи на сајту Управног суда.
III Заједнички услови конкурса за радна места
под бројем 3, 4 и 5
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Бесплатна публикација о запошљавању

Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• Организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест).
• Дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару).
• Пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада, Административни послови, Канцеларијско пословање (провера ће се вршити писаним
путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада Судска писарница, Познавање прописа
релевантних за надлежност и организацију суда (провера ће се вршити писаним путем - тест и усменим
путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно
место, Познавање прописа: Судски пословник, Закон
о општем управном поступку, Закон о државним службеницима, Закон о уређењу судова и Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва (провера
ће се вршити писаним путем - тест и усменим путем
- разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се писаним путем - упитник.
Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор који
чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
IV Заједнички услови конкурса за сва радна
места:
Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из
радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• Образац пријаве на конкурс за одређено радно место
који мора бити лично потписан.
• Уколико кандидат жели да буде ослобођен тестирања/провере компетенције Дигитална писменост,
дужан је да уз образац пријаве приложи одговарајући
сертификат, потврду или други тражени доказ.
Приликом предаје обрасца пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац
пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Докази које прилажу кандидати који успешно
прођу проверу посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
• 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 радном
искуству у струци (потврде, решење, 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);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту;
• 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;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од 6 месеци);
• други докази о стеченим знањима и вештинама.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са комисијом биће позвани,
да у року од пет (5) радних дана од дана пријема
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу
у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе
наведене доказе у остављеном року, и кандидати који
на основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, биће писмено обавештени да се искључују из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Управни суд, Београд,
Немањина 9, са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА РАДНО
МЕСТО ________”
Одредбом чланова 9. и 103. Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/16 и 99/18),
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о
којима се води службена евиденција изузев уколико
наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља саставни део образца пријаве на конкурс за радно
место којом се опредељује за једну од две могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
грaдовима и општинама у којимa нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
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 Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у Периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање Пријаве се шаљу на адресу Управни
суд, Београд, Немањина 9, са назнаком “Пријава за
јавни конкурс” или непосредно предају на пријемном
шалтеру Управног суда, Београд, Немањина 9.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту, а чије су пријаве благо-
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времене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази, провера компетенција
у изборном поступку обавиће се почев од 25.11.2019.
године у Београду, у просторијама Седишта Управног
суда, Немањина 9, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени путем контакта које одреде у свом обрасцу
пријаве на конкурс.
VII Списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак биће објављен на интернет презентацији Управног суда, према шифрама њихове пријаве.

струковни студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука;
радно искуство од четири године, од чега најмање две
године на руководећим пословима; активно знање
страног језика који је обухваћен наставним планом и
програмом министарства надлежног за послове просвете; познавање рада на рачунару; да понуди свој
програм рада.

К РА Г У Ј Е В А Ц

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС; лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци) - оригинал; диплому или уверење о стеченом образовању;
доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне
књижице, уговори, решења или друге потврде); оверену фотокопију индекса или уверења факултета о
положеним испитима из кога је видљиво да је кандидат положио испит/е из страног језика, или сертификата о активном знању страног језика, издатог
од установе, акредитоване од стране Министарства
просвете Републике Србије, која образовање врши по
наставном плану и програму Министарства просвете
Републике Србије; уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак, не старије од 6 месеци (МУП/СУД); фотокопија личне карте; биографија кандидата; Програм
рада. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
на огласној табли Општине Кнић, интернет страници
Општине Кнић и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на адресу: Туристичка организација општине Кнић, Кнић бб,
34240 Кнић, у затвореној коверти, са назнаком „Не
отварати - пријава по конкурсу за именовање директора „Туристичке организације општине Кнић”. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази неће се узимати
у разматрање. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Драгана Михајловић, телефон:
034/510-115, имејл: turizam@knic.rs.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КНИЋ

ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ

VIII Лице задужено за давање информација о
конкурсу: Соња Стошић, 011/360-4735
Напомене:
• Пријаве које су непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве, биће одбачене закључком
Конкурсне комисије.
• Државни службеник који се пријављује на 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.
• Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Лица која први
пут заснивају радни однос у државном органу примају
се на пробни рад од шест месеци у ком року су дужни
да положе државни стручни испит.
• Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.
• Овај оглас објављује се на: интернет презентацији
Управног суда, на огласној табли суда, на порталу
е-управе, на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

34240 Кнић бб
тел. 034/510-115
e-mail: turizam@knic.rs

Директор

34000 Крагујевац, Краља Александра I
Карађорђевића 44
тел. 034/334-883

Директор

на мандатни период од 4 године

на одређено време до 4 године

Опис послова радног места: представља и заступа
Туристичку организацију; организује и руководи радом
Туристичке организације; стара се о законитости рада
Туристичке организације; предлаже годишњи програм рада са финансијским планом и одговоран је за
његово спровођење; подноси годишњи извештај о
пословању и завршни рачун; предлаже акте које доноси Управни одбор; извршава одлуке Управног одбора
и предузима мере за њихово спровођење; доноси Правилник о организацији и систематизацији послова, уз
сагласност Општинског већа; одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, Правилником о раду и Статутом
Туристичке организације; доноси план јавих набавки
за текућу годину; доноси одлуке у поступцима јавних
набавки и набавки на које се не примењује Закон о
јавним набавкама; одговара за коришћење и располагање имовином; врши друге послове утврђене законом и Статутом Туристичке организације.

УСЛОВИ: услови за именовање директора: да је пунолетни држављанин Републике Србије; да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету; да има радно искуство четири године од
чега најмање две године на руководећим пословима; да има активно знање страног језика; да поседује
организационе способности; да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке; да није
кажњаван за кривична дела која га чине недостојним
за обављање функције. Послови директора су: представља и заступа организацију;организује и руководи
радом организације; доноси Правилник о организацији и систематизацији послова; предлаже акте које
доноси управни одбор; извршава одлуке Управног
одбора и предузима мере за њихово спровођење;
стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада организације; одговара за коришћење и управљање непокретностима које су туристичкој организацији дате на коришћење; одговара за коришћење
и располагање имовином; даје прокуру уз сагласност
Управног одбора; предлаже пословну политику, план
и програм рада и предузима мере за њихово спровођење; наредбодавац је за извршење финансијског
плана; самостално располаже новчаним средствима
до износа утврђеног одлуком Управног одбора; подноси периодичне и годишње извештаје Управном

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове утврђене Законом: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетан: да има општу здравствену способност; да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове
посебне услове: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
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одбору; може да присуствује седницама Управног и
Надзорног одбора, без права одлучивања; именује и
разрешава лица са посебним овлашћењима; одлучује
о појединим правима, обавезама и одговорностима
запослених у складу са Законом о раду, Правилником
о раду, Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији и другим општим актима; закључује
уговоре и врши друге правне радње; одлучује о распореду радног времена; врши и друге послове утврђене
законом и статутом. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона, е-маил адресу,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу
се докази о испуњености услова у оригиналу или
овереној фотокопији, и то: Извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу у складу са Законом о
матичним књигама (“Службени гласник РС”, бр. 20/09
и 145/14); уверење о држављанству РС (не старије од
шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у “Службеном гласнику РС”); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; доказ о радном искуству од четири
године од чега најмање две године на руководећим
пословима; доказ о активном знању језика (оригинал
или оверена копија сертификата, потврде, дипломе,
усмена провера); изјава кандидата да није члан органа
политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке оверена код јавног бележника; уверење надлежног органа да лице није осуђивано за кривична дела.
Пријаве са комплетном документацијом слати у затвореној/запечаћеној коверти препорученом пошиљком
или лично у просторији Градске туристичке организације Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића
44, 34000 Крагујевац, са назнаком: Градска туристичка организација „Крагујевац”, Управни одбор Градске
туристичке организације „Крагујевац”, са назнаком:
За Комисију за избор директора Градске туристичке организације Крагујевац - пријава на јавни конкурс за избор директора - не отварај. Рок за подношење пријаве на конкурс је 10 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Провера оспособљености знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место
Комисија за избор директора Градске туристичке организације Крагујевац провераваће знање и вештине
кандидата, усменим путем, из области: туризма, комуникације, руковођења , у просторијама ГТО Крагујевац. О термину одржавања провере знања и вештина,
кандидат ће бити обавештени електронским путем.
Неблаговемене, неразумљиве и непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
Комисија за избор директора Градске туристичке организације Крагујевац ће одбацити закључком против
кога није допуштена посебна жалба. Лице задужено
за давање обавештења о јавном конкурсу: Снежана
Живковић, тел. 034/334-883, сваког радног дана од
08 до 15 часова. Пријава на конкурс са достављеном
документацијом не враћа се подносиоцима већ остају
у документацији Комисије за избор директора Градске
туристичке организације Крагујевац.

ЛОЗНИЦ А
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЉУБОВИЈА
15320 Љубовија, Милана Тешића 28

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских психолошких,
педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник; да
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има најмање пет година радног искуства у струци, да
није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак који га чини неподобним за вршење функције
директора, што доказује уверењем надлежних органа;
да поседује организационе вештине, комуникационе
вештине, менаџерске вештине, вештине презентације,
знање рада на рачунару и знање страног језика. Кандидат за директора је дужан уз прописану конкурсну документацију поднети програм рада за мандатни период на
који се бира. Пријавом са доказима о испуњености услова конкурса и кратком радном биографијом подносе се
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса и то
непосредно или поштом на адресу Центар за социјални
рад „Љубовија” Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Напомена: на основу члана
124 став 6 Закона о социјалној заштити, изборни поступак спроводи управни одбор центра за социјални рад и
у том поступку разматрати приспеле пријаве, сачињава
листу кандидата који су испунили прописане услове и
доставља је, заједно са својим мишљењем, надлежном органу јединице локалне самоуправе. Ставом 8
истог члана предвиђено је да на именовање директора
центра за социјални рад сагласност даје министраство
надлежно за социјалну заштиту.

ПРОКУПЉЕ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ТОПЛИЦЕ
18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел.027/329-546, 027/329-646
arhiv@prokuplje.org.rs

Директор Историјског архива
УСЛОВА: за директора може се именовати лице које
поред општих услова предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове: завршен филозовски
факултет - група историја, правни факултет, економски факултет са најмање 5 година радног искуства у
струци и положен стручни испит из архивистике.
ОСТАЛО: кандидати достављају: предлог програма
рада и развоја Историјског архива Топлице за период од 4 године; оверену копију диполме или уверења
о стеченој стручној спреми; оверену копију уверења о
положеном стручном испиту из архивистике; оверену
копију радне књижице или потврду послодавца о радном стажу; биографију кандидата; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; уверење не старије од
шест месеци да се против кандидата не води истрага и
да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење
о држављанству РС и извод рођених; доказ о опште
здравственој способности (оригинал лекарско уверење). Тражена документација не сме бити старија од
шест месеци. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неце се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се на горе наведену адресу
са назнаком „за Управни одбор - пријава на конкурс“.

СОМБОР
УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25260 Апатин, Димитрија Туцовића 32
тел. 025/773-244

Директор
(реизбор)

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом
кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: 1. да има VII степен стручне спреме: 2. 4 године
радног искуства као директор; 3. да није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за вршење
функције; 4. да није под истрагом. Уз пријаву кандидат
је дужан доставити следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе; 2. потврду о радном искуству;
3. потврду да није осуђиван и да није под истрагом.
Пријаву и потребну документацију доставити у року од
15 дана од објављивања овог огласа на адресу Установе за стручно оспособљавање одраслих, Апатин,
Димитрија Туцовића 32. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Заменик правобраниоца Општине
Сокобања
на период од пет година

Опис посла: замењује правобраниоца у свим његовим
овлашћењима, пословима и радним задацима у случају његове отсутности или спречености за обављање
дужности, помаже правобраниоцу у руковођењу и
обављању осталих послова и радних задатака, редовно обрађује месечни прилив предмета по утврђеном
распореду који одређује правобранилац и у том циљу
саставља посебне поднеске и врши све потребне
радње, присуствује рочиштима пред судовима и другим надлежним органима, врши и друге послове који
му од стране правобраниоца буду стављене у надлежност.
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 правосудни испит, најмање две
године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на
јавни конкурс са доказима о испуњавању услова јавног
конкурса, доставити у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на јавни конкурс за постављење заменика
правобраниоца Општине Сокобања”, непоредно или
путем поште на адресу: Општина Сокобања - Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве 23, Сокобања. Пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу;
личне податке; адресу становања; телефон и електронску адресу. Уз пријаву на јавни конкурс приложити следећу документацију у оргиналу или у овереној
фотокопији (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о
завршеном правном факултету, доказ о положеном
правосудном испиту, доказ о радном искуству, исправе којима се доказује да раније није престајао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због
теже повреде дужности из радног односа, уверење
Министарства унутрашњих послова - полицијске
управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана. Документи
о чињеницама о којима се води службена еведенција
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну
од могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Душица Станковић, тел. 018/830-173, Руководилац одељења за
општу управу и друштвене делатности. Напомена:
непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас се објављује се преко Националне службе
за запошљавање у листу „Послови“, као и на званичној
интернет презентацији Општине Сокобања.

Правобранилац Општине Сокобања
на период од пет година

Опис посла: послови правне заштите имовинских права и интереса општине Сокобања.
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 правосудни испит, најмање десет
година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве
на јавни конкурс са доказима о испуњавању услова
јавног конкурса, доставити у затвореној коверти, са
назнаком „Пријава на јавни конкурс за постављење
правобраниоца Општине Сокобања”, непоредно или
путем поште на адресу: Општина Сокобања - Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве 23, Сокобања. Пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу;
личне податке; адресу становања; телефон и електронску адресу. Уз пријаву на јавни конкурс приложити следећу документацију у оргиналу или у овереној
фотокопији (не старије од 6 месеци): извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о
завршеном правном факултету, доказ о положеном
правосудном испиту, доказ о радном искуству, исправе којима се доказује да раније није престајао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због
теже повреде дужности из радног односа, уверење
Министарства унутрашњих послова - полицијске
управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана. Документи
о чињеницама о којима се води службена еведенција
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну
од могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Душица
Станковић, тел. 018/830-173, Руководилац одељења
за општу управу и друштвене делатности. Напомена:
непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Овај оглас објављује се преко Националне
службе за запошљавање у листу „Послови“, као и на
званичној интернет презентацији Општине Сокобања.

Посао се не чека, посао се тражи
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21

Трговина и услуге

Трговина и услуге
„БОСАЛ“ ДОО

11080 Земун
тел. 062/382-458
e-mail: bosal_montazeri@yahoo.com

Монтажер сигурносних и собних
врата, монтажер АЛУ и ПВЦ
столарије, физички радник

на одређено време од 6 месеци, пробни
рад од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, потребно радно искуство од 3 месеца. Кандидати своје пријаве могу
слати на e-mail адресу: bosal_montazeri@yahoo.com
или се пријавити на број телефона: 062/382-458.

“YASASII” DOO
11070 Нови Београд, Јапанска 8
тел. 064/437-04-37

Конобар

на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца

Шанкер

на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца

Помоћни радник у кухињи

на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем
занимању, пожељно радно искуство. Пријаве слати у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„БОСАЛ“ ДОО
11080 Земун
e-mail: bosal_montazeri@yahoo.com
тел. 062/382-458

Монтажер, помоћни радник

на одређено време од 3 месеца,
пробни рад од 6 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, потребно радно искуство од 12 месеци. Кандидати своје пријаве могу
слати на e-mail адресу: bosal_montazeri@yahoo.com или
се могу пријавити на број телефона: 062/382-458.

„БЕОПУМПЕ“ ДОО
11080 Земун, Симеона Кинчаревића 20
e-mail: vesna.nijemcevic@beopumpe.rs
тел. 011/2199-196

РЕСТОРАН „ТРАТОРИА ПЕПЕ“

IN-AIR CORPORATION DOO

Помоћни радник у кухињи

у међународном саобраћају

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему.
Кандидати могу да се јаве на наведене контакт телефоне послодавца. Конкурс траје до попуне.

АГЕНЦИЈА ММ

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, обавезно радно
искуство и знање рада на рачунару. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем наведене имејл-адресе,
да се јаве на контакт телефон послодавца или да дођу
лично на наведену адресу од 10 до 14 часова. Конкурс
траје до 26.11.2019. године.

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

на одређено време

“INVEKTA GROUP”
ДОО БЕОГРАД

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у било којем
занимању, возачка дозвола Б категорије. Пробни рад
1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.
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Рефилер у малопродајном објекту

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.

11000 Београд, Копаоничка 31
тел. 064/70-59-539, 011/239-91-45

Хигијеничар/хигијеничарка

на одређено време на 3 месеца (уговор
се продужава на свака 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 до
попуне. Јављање кандидата на телефон: 064/705-9539, 011/23-99-145.

VTMN DOO BEOGRAD
Београд, Молерова 16

Маникир, педикир, депилација,
масажа
10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно
искуство: небитно. Трајање конкурса: 31.12.2019.
године. Начин конкурисања: телефон: 065/2802-004
или 063/300-674, контакт особа Бојана Пешовић,
имејл: office@vtmn.rs.

“ПАПИР СЕРВИС“ БЕОГРАД - УМКА

на одређено време 6 месеци

на одређено време до 3 месеца

ADECCO OUTSOURCING DOO

Оператер у књиговодству

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, потребно радно
искуство од 2 године. Заинтересовани кандидати своје
пријаве могу слати на e-mail адресу: vesna.nijemcevic@
beopumpe.rs или се могу пријавити на број телефона:
011/2199-196.

Пакер на паковању интегралног
брашна

УСЛОВИ: потребно радно искуство и возачка дозвола Е категорије. Јављање кандидата на телефон:
018/524-022.

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

11000 Београд, Вишеградска 16
тел. 011/3629-184
e-mail: tanja@mmagencija.co.rs

34000 Крагујевац, Индустријска бб
тел. 034/505-538, 034/505592

11070 Нови Београд, Виноградска 198
тел. 063/685-450

Возач

2 извршиоца

Менаџер продаје

“SION COMPANY PLUS” DOO

18000 Ниш, 7. јула 28

11000 Београд, Господар Јованова 33
тел. 011/3285-295, 063/7720-600

Возач

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на степен стручне
спреме; минимум једна година радног искуства; обавезна дозвола Б категорије; пожељна дозвола Ц категорије. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон:
034/505-538, сваког радног дана од 08 до 15 часова.

Радник на сортирању и балирању
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на степен стручне спреме; радно искуство није неопходно. Кандидати
могу да се јаве лично у Националну службу за запошљавање, Филијала Крагујевац, у канцеларију бр. 1
или на број телефона 034/505-592, сваког радног дана
од 08 до 15 часова, најкасније до 10.11.2019. године.

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД
тел. 011/2019-265
е-mail: karijera@zepter.rs

Консултант за продају и маркетинг

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

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

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

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

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

Комерцијалиста

место рада: сви градови на територији
Републике Србије, на одређено време,
након 6 месеци постоји могућност
заснивања радног односа на неодређено
време
3 извршиоца
Опис посла: презентовање и продаја нашег асортимана на терену.
УСЛОВИ: IV степен 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.

„МАРИЈА ШАПИЋ И ОРТАК“ ОД
SALON „SENSE“

но је искуство у руковању алатима. Рад у сменама,
обезбеђен превоз, рад ван просторија послодавца.
Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања:
имејл: ana.drazic@teledirekt.rs Послодавцу доставити
биографију на увид.

SPAMIL COMMERCE DOO

Магационер

11000 Београд, Јована Глигоријевића 9а
тел. 011/397-4940

УСЛОВИ: било кији степен стручне спреме у било ком
занимању, возачка дозвола Б категорије, пожељно
радно искуство рада на виљушкару. CV слати на горенаведену мејл адресу. Јављање кандидата на тел.
060/4741-540. Трајање конкурса је до 12.11.2019.

Магационер
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон
011/24-93-647 и 011/397-49-40. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ДОО „ПОЛИПЛАСТ АМБАЛАЖА“
21000 Нови Сад, Дурмиторска 3
тел. 021/6416-736
e-mail: poplast@eunet.rs

Конфекционар

на сечењу амбалаже кеса и фолија
3 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било
ком занимању. Слање пријаве за запослење мејлом.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Достављање радних биографија на увид. Трајање
конкурса до 15.11.2019. године.

„DASH HOTELS GROUP“ DOO
21000 Нови Сад, тел. 060/6071-711
e-mail: office@dashstarhotel.com

MANICOM NSI DOO

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, фризер за
жене. Пријаве слати на e-mail: marijasapic.pajic@gmail.
com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у занимању ветеринар или доктор ветеринарске медицине. Слање
пријаве за запослење мејлом. Јављање кандидата на
горенаведени контакт телефон.

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.
Теренски рад.

Продавац

ДОО “МОЗ-ГЛАС”
21000 Нови Сад, Индустријска 1а
тел. 062/511-919
e-mail: anamijic82@gmail.com

Архитекта
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у занимању
дипломирани инжењер архитектуре, мастер инжењер
грађевинарства, возачка дозвола Б категорије. Јављане кандидата на горе наведени контакт телефон или
мејлом. Трајање конкурса је до 30.11.2019.

Помоћни монтер на оптици
на одређено време 1 месец
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно, средња
електротехничка школа. Првих пет дана спроводи се
обавезна обука; возачка дозвола Б категорије; пожељБесплатна публикација о запошљавању

Социјални радник

за вођење документације и радноокупациону терапију одраслих и старих
лица, пробни рад 1 месец
4 извршиоца
УСЛОВИ: дипл. социјални радник, VII/1 степен; без
обзира на радно искуство.

Кувар за прирему оброка
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар једноставних јела - III степен; кулинарски техничар - кувар, IV степен; без обзира на радно искуство.

Спремачица

УСЛОВИ: чистач простора, I, II, III или IV степен; без
обзира на радно искуство.

у ветеринарској апотеци

на одређено време од 3 месеца
10 извршилаца

Савски венац
Београд, Александра Стамболиског 1

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком
занимању; обезбеђен превоз, исхрана, рад у сменама.
Слање пријаве за запослење мејлом. Јављање кандидата на контакт телефон: 060/6071-711, Нина Косовац, радним данима, 11-13 часова. Трајање конкурса
је до 30.11.2019.

на одређено време
2 извршиоца

Фризер

Монтер - монтажа уређаја код
корисника

„АНДРЕА ДЕДИЊЕ“ ДОО БЕОГРАД

за чишћење и одржавање хигијене
објекта, пробни рад 1 месец
2 извршиоца

21000 Нови Сад, Војвођанска 1
e-mail: nemanja.knezevic@cityprt.rs

Београд, Браће Јерковић 138

Медицина

Собарица

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 19, лок.78
тел. 064/114-07-53

„ТЕЛЕДИРЕКТ“ ДОО БЕОГРАД

ДОО „НЕРА ПРОМЕТ“

21234 Бачки Јарак, Новосадска 90
тел. 060/4741-510
e-mail: komercijala@nerapromet.com

Национална служба
за запошљавање

ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса:
до попуне. Начин конкурисања: телефон: 060/3223606, слање пријаве за запослење на имејл-адресу: dimicjovica@yahoo.com, особа за контакт: Јовица
Димић.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
11000 Београд, Прешевска 35
тел. 011/3811-823

Медицинска сестра - техничар
Опис посла: обавља посете новооткривеним туберкулозним биолесницима и успоставља контакт са њима
и њиховом околином сагледавајући социјалне, материјалне, хигијенске и друге услове живота; обавља
посете породици новооболелог туберкулозног болесника; обилази и друге болеснике који се не одазивају
на позиве за прегледе; упознаје пацијенте и лица
контакта са природом обољења, начином лечења и
потребним режимом живота и исхране, контролише
редовност узимања терапије; позива лица из контакта на прегледе, даје предлоге за издвајање деце
из заразне средине; обрађује податке о патронажним
посетама обављеним на нивоу Завода и доставља их
начелнику; обавља превентивни рад (саветовања,
предавања) у колективима у којима се открију оболели од туберкулозе; предузима и друге противепидемијске мере и друге мере санације нађеног стања;
сарађује са другим здравственим и осталим установама; планира и пружа услуге процеса здравствене
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и
стандардима савремене здравствене неге, о чему
води прописану медицинску документацију; спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора
медицине или доктора медицине специјалисте у тиму
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или самостално, у здравственој установи и у оквиру
теренског рада; сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници;
обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника; континуирано спроводи
надзор процеса статистичког извештавања; требује
потрошни материјал за службу; контролише одлагање
медицинског отпада на прописан начин; спроводи и
контролише поступак дезинфекције и стерилизације
опреме и материјала; врши послове наплате партиципације обавља и друге послове из свог делокруга
рада по налогу непосредних руководиоца и директора Завода;одговорна је за свој рад одговорној сестри
одељења, главној сестри и начелнику одељења.
УСЛОВИ: виша (VI степен) односно висока струковна
школа здравствене струке; положен стручни испит;
радно искуство пет година. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу
или оверене фотокопије): доказ о одговарајућој школској спреми; копију уверења о положеном стручном
испиту; лиценцу, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Рок за доставу пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити
на горенаведену адресу, сваког радног дана од 07 до
15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Особа за контакт: Снежана
Радовић, телефон: 011/3811-823.

АПОТЕКА “МРВОШЕВИЋ”
32250 Ивањица, Уроша Стефановића 8
тел. 063/685-826

Фармацеутски техничар

пробни рад од једног месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња фармацеутска школа. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати све информације могу добити на
контакт телефон: 063/685-826.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И
ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА
„Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“
22329 Стари Сланкамен
Др Боривоје Гњатић 50-52

Доктор медицине
Опис послова: врши обраду болесника и у вези са
тим води одговарајућу документацију у складу са
доктрином рада у болници, по упутству и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну
и медикаментозну терапију болесника на одељењу
и у терапијама, обавља послове дежурног лекара и
лекара у специјалистичкој амбуланти, према распореду, обавља и друге послове из своје струке по налогу руководиоца одељења, помоћника директора за
здравствену делатност и директора, коме је и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет
година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит,
лиценца, шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести за
које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа.
Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији. Као доказе о испуњености услова,
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу), доказ о радном
искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна
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књижица или други доказ о радном искуству). Оглас
је објављен и на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.
Пријаву са документацијом доставити поштом или
лично на адресу: Специјална болница за неуролошка
обољења и посттрауматска стања ”Др Боривоје Гњатић”, Стари Сланкамен, Др Боривоја Гњатића 50-52,
22329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне послове,
са назнаком “Пријава на оглас” и навођењем радног
места на које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22
тел. 012/643-140
e-mail: dzzagubica@gmail.com

Доктор медицине изабрани лекар за
одрасле
у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва

Опис послова: а) превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; б) организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединца и породице, ради
на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, прати здравствено стање становништва на
свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи
здравствено - васпитне активности; в) организује и
спроводи прописане систематске, циљане и скрининг
прегледе, учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа,
мере за рано откривање болести); в) мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање
болести); г) обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту
и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,
одређује дужину привремене спречености за рад због
болести или повреде; д) прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала,
даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену
радне способности; ђ) учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, е) обавља консултације
са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; ж) планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите з) утврђује време и узрок
смрти.
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Службени гласник РС”, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
Одлука УС и 113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији
радних места Дома здравља Жагубица број 1546 од
05.06.2018. године. Услови за обављање послова и
радних задатака: стручна спрема/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. Додатна знања/
испити/радно искуство - положен стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине, познавање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву подносе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце,
потврду о радном искуству након положеног стручног
испита на пословима доктора медицине, фотокопију
очитане личне карте, личну и радну биографију са
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом. Приликом заснивања ррадног односа изабрани кандидат

је дужан да достави лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које заснива
радни однос. Уколико кандидат не достави документацију из претходног става одлука о избору доноси се
за другог кандидата који испуњава услове за пријем
у радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврху
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Правна и персонална служба Дома здравља
Жагубица. Оглас се објављује на веб-страници Министарства здравља РС и публикацији „Послови”. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о
пријему. Одлука о избору кандидата ће бити донета
најкасније у року од 10 радних дана од дана истека
рока за подношење пријава. Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 радних дана
од дана доношења одлуке. Конкурсна документација
кандидата који не буду изабрани враћа се на захтев
кандидата. Пријаве се подносе лично или путем поште
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
оглас за послове доктора медицине“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве као и пријаве достављене електонском поштом неће се узети у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине
УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, стручни испит и
лиценца.

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања/неплаћеног
одсуства са рада
5 извршилаца

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: ССС, медицинска школа, стручни испит и
лиценца.
ОСТАЛО: Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас
приложи и следећу документацију у фотокопији:
диплому о завршеној траженој школи; уверење о
положеном траженом сручном испиту; лиценцу издату
од надлежног органа; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на
адресу болнице, Београд, Немањина 2. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.

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

Лабораторијски техничар

на одређено време до 3 месеца, ради
замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер
лабораторијски техничар, уверење о положеном
стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног
искуства у звању лабораторијског техничара. 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), са назнаком за које радно место 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.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста педијатрије
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из
педијатрије - VII/2 степен стручне спреме, положен
стручни испит; основно познавање рада на рачунару. Пожељно је да кандидат поседује сертификат из
области ултразвучне дијагностике. Рок за подношење
пријава је 20 дана од дана објављивања

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне
спреме, положен стручни испит, основно познавање
рада на рачунару.
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 (ваксцинацијама, мере у току епидемије и масовних
несрећа, мере за рано откривање болести); обавља
специјалситичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења,
прати рок лечења и усклађује 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 здравстрвену 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.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве доставити поштом или
лично у архиву ДЗ “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. ДЗ “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 ДЗ “Звездара”.

ДОМ ЗДРАВЉА “ДАНИЦА И КОСТА
ШАМАНОВИЋ“ КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-173

Лабораторијски техничар

на одређено време, ради замене
одсутног радника до повратка са дужег
одсуства
Опис посла: узима узорке биолошког материјала за
хематолошке и биохемијске анализе у лабораторији
и на терену, припрема узорке, реагенсе, подлоге и
опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања,
ради на хематолошким и биохемијским анализаторима, припрема, одржава и врши контролу исправности
лабораторијске опреме, води потребну медицинску
документацију, учествује у изради конкурсне документације у јавним набавкама лабораторијског материјала, правилно одлаже медицински отпад. Обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
УСЛОВИ: средње образовање: завршена медицинска школа лабораторијског смера; положен стручни
испит; лиценца за рад издата од надлежне коморе;
најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар. Као доказе о испуњености услова
кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са
биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи лабораторијског смера, оверену копију уверења о положеном стручном испиту и
оверену копију лиценце или решења о упису у именик
коморе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови” код
Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља “Даница
и Коста Шамановић” 34240 Кнић.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА

Медицинска сестра - техничар

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел.017/815-081

УСЛОВИ: средња медицинска школа, положен стручни
испит, познавање рада на рачунару, радно искуство
најмање две године рада у струци, положен возачки
испит за Б категорију.

Медицинска сестра - техничар

Опис посла: пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као и последица
старења, повређивања, болести или других физичких
и менталних поремећаја или потенцијалних ризика за
здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; у тиму са докторима медицине и другима или
самоотвара електронски и папирни здравствени картон и уноси и мења податке о пацијентима у њима;води здравствено-васпитни рад заједно са лекаром; води
књиге евиденција насиља у породици, повредне листе,
књиге заразних болести, протокол за хитне случајеве,
пролазни пацијенти; врши телефонско и електронско
заказивање пацијената; спроводи превентивне мере,
по налогу доктора медицине специјалисте у установи
и на терену у оквиру теренског рада;припрема болесника за дијагностичко-терапијске процедуре и припрема организацију, опрему и уређаје за рад;учествује у
дијагностици (ЕКГ; одређивање шећера у крви и др.)
и врши анропометријска мерења; врши дезинфекцију
и стерилизацију материјала и инструмената; правилно
одлаже медицински отпад.

за Хируршко одељење

3 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

за Интерно одељење

Медицинска сестра - техничар
Медицинска сестра - техничар
за Диспанзер опште медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи општег смера,
оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, иизвод из матичне књиге рођених, венчаних
за особе које су промениле презиме, извод из евиденције незапослених лица, лиценца, лекарско уверење.

Администратор информационих
система и технологије
УСЛОВИ: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о заршеној виској или вишој школи
информатике, извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме, извод из
евиденције незапослених, лекарско уверење.

Сервирка
УСЛОВИ: Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о заршеној средњој школи, извод из матичне
књиге рођених, венчаних за особе које су промениле
презиме, извод из евиденције незапошљених, лекарско
уверење.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора
за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар
Сурдулица, 17530 Сурдулица, Српских владара 111.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310

Дипломирани правник
УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен правосудни испит, најмање три године радног искуства у
струци након положеног правосудног испита, положен стручни испит за службеника за јавне набавке,
најмање три године радног искуства на пословима
јавних набавки. Кандидати су дужни да поред пријаве
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
контакт адресом доставе и: очитане податке са личне
карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не страије од 6 месеци), уверење надлежног
основног и вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење
Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном правосудном
испиту, оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за службеника за јавне набавке, доказ о радном искуству у струци након положеног правосудног
испита, доказ о радном искуству на пословима јавних набавки. Рок за подношење пријава на оглас је
8 дана од дана објављивања код НСЗ у публикацији
“Послови”. Оглас је објављен и на интернет страници
Министарства здравља. Пријаве на оглас доставити у
затвореној коверти Служби за правне и економско-финансијске послове Завода за јавно здравље Врање,
или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге 1,
17500 Врање, са назнаком “Пријава на оглас - дипломирани правник”. Кандидати који не буду изабрани
биће обавештени у складу са Законом. Приложена
конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран за пријем у радни
однос на неодређено време пре закључења уговора
о раду биће дужан да достави лекарско уверење о
општој здравственој способности. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

„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
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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.

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

Домар (ложач)

на одређено време до 7 месеци,
пробни рад 3 месеца
3 извршиоца
Опис послова: обавља све послове на ложењу, контроли и чишћењу котлова за које је задужен, врши
све мање основне поправке у објекту у оквиру својих
способности и знања, самоиницијативно, на захтев
руководиоца објекта и одговорне сестре и по издатом
радном налогу од стране шефа Одељења одржавања,
у току свог радног времена више пута обилази објекат, отклања уочене недостатке а о већим кваровима
обавештава непосредног руководиоца, ради и друге послове из домена своје струке по налогу шефа
Одељења одржавања и начелника службе којима је
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; положен
испит за руковаоца парних котлова. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном испиту,
фотокопију возачке дозоле и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Доктор медицине

за потребе Клинике за општу и грудну
хирургију, пробни рад од 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 утврђе-
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ни Правилником о организацији и систематизацији
послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан
услов за заснивање радног односа: 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 држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил 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, путем 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 034/50-52-73.
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)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/ 50 52 73

Виши физиотерапеут

за потреба Клинике за пулмологију, на
одређено време до повратка запосленог
за дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома
о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре са средњом школском спремом за радно место; уверење о положеном стручном
испиту за радно место; уверење о држављанству РС;

извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
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 путем 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 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место
конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место _________ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Комерцијалиста

(средња стручна спрема - економска
струка) за потреба Одељења јавних
набавки Службе за правне и економскофинансијске послове, на одређено
време од 12 месеци, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у
Клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила (економска струка); сведочанства за сваки
разред средње школе; 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
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више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе
наведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. 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 путем 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: 034/505-273.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место _______ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Виши радиолошки техничар

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у ОЈ за
ултразвучну и радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 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 VI степену стручне
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, фотокопију / очитану личну карту, ако поседује
радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште
болнице „Свети Лука” Смедерево, или путем поште на
адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево улица
Кнез Михаилова 51, уз напомену “Пријава на оглас” са
навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту
назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити
на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/3150-050

Доктор медицине у кућном лечењу

за рад у Служби кућног лечења и неге,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: високо образовање (медицински факултет):
1) на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или 2) на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
положен стручни испит; лиценца за рад или решење
о упису у надлежну комору; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. ПрилиБесплатна публикација о запошљавању

ком пријављивања на оглас достављају се следећа
документа: пријава на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; фотокопија дипломе о стеченом
образовању; фотокопија уверења о положеном стручном испиту; фотокопија лиценце или решења о упису у
надлежну комору; потврда о радном искуству у струци;
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Дом здравља Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Железничка 12,
14000 Ваљево.

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за дечије болести,
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање (медицински факултет):
1) на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или 2) на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
положен стручни испит; лиценца за рад или решење
о упису у надлежну комору; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Приликом пријављивања на оглас достављају се следећа
документа: пријава на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; фотокопија дипломе о стеченом
образовању; фотокопија уверења о положеном стручном испиту; фотокопија лиценце или решења о упису у
надлежну комору; потврда о радном искуству у струци;
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Дом здравља Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Железничка 12,
14000 Ваљево.

Доктор медицине - изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становиштва са здравственим
станицама и амбулантама, пробни рад
од три месеца
УСЛОВИ: високо образовање (медицински факултет):
1) на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или 2) на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
положен стручни испит; лиценца за рад или решење
о упису у надлежну комору; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Приликом пријављивања на оглас достављају се следећа
документа: пријава на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; фотокопија дипломе о стеченом
образовању; фотокопија уверења о положеном стручном испиту; фотокопија лиценце или решења о упису у
надлежну комору; потврда о радном искуству у струци;
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Дом здравља Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Железничка 12,
14000 Ваљево.

Медицинска сестра - техничар у
кућном лечењу и нези

за рад у Служби кућног лечења и неге
УСЛОВИ: средње образовање (медицинска школа,
општи смер); положен стручни испит; положен возачки испит Б категорије; лиценца или решење о упису у
надлежну комору; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре техничара. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријава на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фотокопија дипломе о стеченом образовању; фотокопија уверења о положеном
стручном испиту; фотокопија лиценце или решења о
упису у надлежну комору; потврда о радном искуству у
струци; возачка дозвола Б категорије; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Дом здравља Ваљево, Одељење за правне, кадровске
и административне послове, Железничка 12, 14000
Ваљево.

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

Доктор медицине

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

Медицинска сестра - техничар у
гинекологији и акушерству

за потребе Службе за гинекологију
и акушерство, Одсек оперативне
гинекологије, на одређено време до
повратка привремено одсутне запослене
са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа гинеколошко-акушерског 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
гинекологији и акушерству

за потребе Службе за гинекологију
и акушерство, Одсек оперативне
гинекологије, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
до повратка са трудничког, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, до повратка привремено одсутне
запослене са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа гинеколошко-акушерског 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)“.
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Спремач/спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге

за потребе Одсека за одржавање
хигијене у Служби за техничке и
помоћне послове, на одређено време до
повратка привремено одсутне запослене
са боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа. 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; 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)“.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307
тел. 014/3421-176

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва, хитну
медицинску помоћ
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит; поседовање
лиценце за рад. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом; оригинал или оверену
копију дипломе о завршеном медицинском факултету; оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту; решење о лиценци издато од
Лекарске коморе Србије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу са назнаком „За оглас не отварати” или директно у Рачуноводствену службу
Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до
15 часова. О потреби спровођења даљих разговора са
кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему одлучиће директор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за
подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб
страници Дома здравља Мионица и огласној табли
Дома здравља Мионица.

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

Помоћни радник за рад у ложионици
на одређено време од 6 месеци због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: НК радник - основно образовање. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанста 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, или лично у просторијама болнице, уз напомену
“Пријава на оглас за помоћног радника“.
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ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до шест месеци,
за рад у Одсеку здравствене заштите
одраслог становништва
Опис послова: ради у тиму са доктором медицине специјалистом или доктором медицине изабраним лекаром за одрасле; региструје пацијенте, отвара картоне,
проналази картоне и уписује у њих потребне податке; води регистар пацијената, амбулантни протокол,
дневни протокол хроничних болести, протокол инфективних болести; уписује прегледе у протокол лекара;
води дневну евиденцију по видовима осигурања, евиденцију извршених услуга, евиденцију терапије дате у
стану болесника по налогу лекара, евиденцију посета,
превијања и других медицинких интервенција; евидентира издате потврде о смрти, лекарска уверења,
решења лекарских комисија; врши вакцинацију према програму имунизација и епидемиолошким индикацијама,а по налогу доктора медицине,односно доктора
медицине специјалисте одговарајуће гране медицине;
попуњава и оверава рецепте, упуте, налоге и друго;
по налогу лекара упућује пацијента на одговарајуће
терапије; у тиму са докторима медицине и другима
или самостално, спроводи превентивне и куративне
мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи; евидентира основне
податке о пацијентима и припрема лекару на увид
њихову медицинску документацију; учествује у разврставању (тријажи) пацијената по реду хитности; учествује у обуци новопримљених здравствених радника и
приправника и контролише спровођење волонтерског рада; требује потрошни материјал; контролише
одлагање медицинског отпада; предузима конкретне
мере за спречавање и ширење инфекције у установи;
врши припрему радног простора, материјала, прибора
и медицинских апарата за рад; на крају месеца врши
обраду података свих учињених услуга за протекли
месец и доставља главном техничару дома здравља;
наплаћује услуге неосигураним лицима, партиципацију, стране заводе и др., пише рачуне, чува новац и
предаје благајни у року од 48 сати; фактурише учињене услуге; одговоран је за исправност документације
потребне за наплату извршених здравствених услуга
(исправност књижица и упута); учествује у здравствено васпитном раду; води уредно медицинску документацију (у електронској и писаној форми) и одговоран
је за њено вођење; прати стручну литературу и усавршава све методе свог рада у установи и ван установе;
у раду примењује одлуке и препоруке стручних органа и органа управљања дома здравља, помоћника
директора дома здравља (за медицинске послове) и
директора дома здравља и одговоран је за примену
истих; по потреби обавља и послове радног места
медицинског техничара у хитној медицинској помоћи;
обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу доктора медицине специјалисте, доктора медицине
и руководиоца; за свој рад одговоран је главном техничару дома здравља, доктору медицине специјалисти (начелнику службе), помоћнику директора дома
здравља (за медицинске послове) и директору дома
здравља.
УСЛОВИ: ССС, медицинска школа, смер општи, IV степен стручне спреме,положен возачки испит Б категорије, положен стручни испит. Уз зехтев за заснивање
радног односа приложити: CV (кратку биографију),
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежно
органа или Решење о упису у комору. 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.. Рок за подношење пријава је 8 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Педијатријска сестра

у Служби здравствене заштите деце и
омладине
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа, смер педијатријски; положен стручни испит за звање педијатријске сестре; поседовање
важеће лиценце за рад, односно решења о упису у
именик Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије. Кандидати уз писану пријаву достављају: оверену копију дипломе о завршеној медицинској школи, смер педијатријски; оверену копију
положеног стручног испита за звање педијатријске
сестре; оверену копију важеће лиценце за рад, односно
решења о упису у именик Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије; 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 РС. Оглас отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаву
доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Фармацеутски техничар

на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: средње образовање, фармацеутски техничар,
положен стручни испит. Документација коју су кандидати обавезни да доставе уз пријаву: оверени препис
или фотокопија дипломе о стеченом средњем образовању са звањем фармацеутског техничара - са просечном оценом; оверени препис или фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце (уколико је кандидат поседује); познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, e-mail); потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у струци након
положеног испита на пословима пружања здравствене
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца); фотокопија
личне карте или очитана лична карта (уколико лична
карта поседује чип); биографију, са адресом и контакт
телефоном. Предност имају кандидати са радним искуством на истим или сличним пословима. Пробни рад је
шест месеци. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити
позвани на разговор. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима из овог огласа,
као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

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 (шест) месеци радног искуства.

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

Медицина

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- 1 извршилац”. 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КБЦ ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Драгана Ристића бб

Оглас објављен 16.10.2019. у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за пнеумофтизиологију,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.

2. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Служби за интерну медицину, на
одређено време на 3 месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера - IV
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

3. Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, за рад у Одсеку за
максилофацијалну хрургију у Служби
за оториноларингологију, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера - IV
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

4. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
за рад у Одсеку за стандардну негу у
Служби за урологију, на одређено време
на 3 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера - IV
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

5. Возач санитетског возила

у болничким установама, за рад
у Одсеку за санитетски транспорт
пацијената у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања, на
одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња школска спрема, возачка дозвола Б
категорије.
Бесплатна публикација о запошљавању

6. Референт за правне, кадровске и
административне послове - архивар

за рад у на Одељењу за правне,
кадровске и опште послове Службе
за правно и економско финансијске
послове, на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне
спреме, знање рада на рачунару.

7. Инжењер инвестиционог и
техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове, у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: 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;
грађевинске, електротехничке или машинске струке, на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године грађевинске, електротехничке или машинске струке. VII/1 степен стручне спреме; знање рада на рачунару; положен одговарајући
стручни испит из области рада, у складу са законом.
Кандидати за радна места 1 до 4 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.
Кандидати за радно место 5 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, 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), фотокопију возачке дозвале, односно очитане податке.
Кандидати за радно место 6 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, 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), изјаву или доказ о познавању рада на рачунару.
Кандидати за радно место 7 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), изјаву или доказ о познавању
рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком:
“За оглас” са називом и редним бројем радног места за
које се конкурише, а на наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253

1. Пословни секретар
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године (дипломирани правник);
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (дипломирани
правник); или на основним студијама у обиму од 180
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.године, на студијама у трајању до три године, по пропису који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
(правник); знање рада на рачунару. Остали услови:
кандидати морају предати: кратку биографију (CV),
молбу, оверену фотокопију дипломе о завршеном
високом образовању.

2. Виши радни терапеут

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама
првог степена (основне струковне / академске студије)
по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године (виши радни терапеут); на
основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. (виши радни терапеут); стручни
испит; лиценца. Остали услови: кандидати морају предати: кратку биографију (CV), молбу, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце.

3. Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци искуства у наведеном звању.
Остали услови: кандидати морају предати: кратку биографију (CV), молбу, оверену фотокопију дипломе о
завршеном средњем образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце; 6 месеци радног искуства у наведеном
звању (доказивање за радно искуство потврдом).

4. Спремач/спремачица просторија

у болничким установама
специјализованим за психијатрију и на
психијатријским одељењима
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање. Остали услови: кандидати морају предати: кратку биографију (CV), молбу, оверену фотокопију сведочанстава о завршеном
основном образовању.
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5. Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: основно образовање. Остали услови: кандидати морају предати: кратку биографију (CV), молбу, оверену фотокопију сведочанстава о завршеном
основном образовању.

6. Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
замена запосленог за неплаћено
одсуство.
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци искуства у наведеном звању.
Остали услови: Кандидати морају предати: кратку биографију (CV); молбу; оверену фотокопију дипломе о
завршеном средњем образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; 6 месеци радног искуства у наведеном
звању (доказивање за радно искуство потврдом).

7. Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
до повратка запослене са боловања
преко 30 дана, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци искуства у наведеном звању.
Остали услови: Кандидати морају предати: кратку биографију (CV), молбу, оверену фотокопију дипломе о
завршеном средњем образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, 6 месеци радног искуства у наведеном
звању (доказивање за радно искуство потврдом).
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају
се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253,
26220 Ковин, или лично у архиви Болнице са назнаком
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа
код Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о
општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ

Пољопривреда

Индустрија и грађевинарство
„ФЕРОПЛАСТ“ ДОО

„МЕТАЛ ХЕМИКО“ ДОО АДА
24430 Ада, Виноградска 9
e-mail: halasjvk@gmail.com

11224 Врчин, Авалска 120
тел. 011/8054-353

Дипломирани инжењер сточарства

Машински инжењер

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер пољопривреде - сточарства; најмање годину дана радног искуства; пожељна возачка дозвола Б
категорије. Такође је пожељна комуникативност, одговорност, спремност за тимски рад али и самосталност у
раду, добре организационе способности.

Ветеринар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани
ветеринар; најмање једна година радног искуства;
положен стурчни испит; возачка дозвола Б категорије,
пожељно. Пожељна комуникативност, одговорност,
спремност за тимски рад али и самосталност у раду,
добре организационе способности.

Дипломирани инжењер ратарства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани
инжењер пољопривреде - ратарство; радно искуство
минимум једна године у струци; возачка дозвола Б
категорије. Пожељна комуникативност, одговорност,
спремност за тимски рад али и самосталност у раду,
добре организационе способности.
ОСТАЛО: Нудимо редовну плату, константно усавршавање и пријатно радно окружење. Рок за пријаву на
конкурс: 20.11.209. године. Пријаве слати електронским путем на адресу: halasjvk@gmail.com.

Ветерина
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ
„НУВАН ПЛУС“ ДОО НОВИ САД
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Трговац машинске струке
УСЛОВИ: комерцијалиста, продаја, информатичка обука, возачка дозвола.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: помоћни радник- браварија.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана.
Пријаве слати на e-mail адресу: office@feroplast.com
(Дејан Миладиновић, Милан Павловић).

„ЗИДАР“ ДОО
11000 Београд, Јужни булевар 1а
тел. 011/244-0524

Машински инжењер - одговорни
извођач радова

на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани/
мастер машински инжењер, поседовање лиценце
430, знање енглеског језика, поседовање возачке дозволе Б категорије и најмање 10 година радног искуства. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
имејл-адресе: jelena.bajic@zidar.co.rs или aleksandra.
zidar@gmail.com, или да се јаве на контакт телефон
послодавца. Конкурс траје до 10.11.2019. године.

РБ „ГЕНЕРАЛЕКОНОМИК“ ДОО

21000 Нови Сад, Кнеза Властимира 1

Дератизер

Склапање електронских уређаја

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању ветеринарски техничар, хемијско-технолошки техничар,
пољопривредни техничар или санитарно-еколошка
сестра, возачка дозвола Б категорије. Слање пријаве за запослење мејлом или поштом на горенаведену адресу. Јављање кандидата на контакт телефон:
021/448-025, 062/265-498 или 069/510-8923. Трајање
конкурса до 31.12.2019. године.

УСЛОВИ: обавезно је било које радно искуство,
пожељно у производњи електронских или других
уређаја, способност коришћења: шрафцигера, шрафилице, пинцете и пиштоља за пластику, без обзира
на занимање и стручну спрему. Кандидати могу своје
пријаве да доставе путем наведене имејл адресу или
да се јаве на контакт телефоне послодавца. Конкурс
траје 7 дана.

у Служби дезинфекције, дезинсекције и
дератизације
2 извршиоца

на одређено време,
место рада Земун - Алтина
2 извршиоца

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

Оглас објављен 25.09.2019. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.
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УСЛОВИ: рад на цртежима, организација производње,
познавање рада на рачунару - AUTOCAD - виши.

11000 Београд, Булевар деспота Стефана 59а
тел. 011/3340-178, 011/3340-591
e-mail: nknezevic@geneko.rs

26220 Ковин, Цара Лазара 253

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

2 извршиоца

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.

Посао се не чека, посао се тражи

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
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Ауто-дизаличар

радника на манипулативним пословима. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер - хидро
или конструктивни смер, без обзира на радно искуство, возачка дозвола Б категорије.

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

„МИТРОМОНТ“ ПР

Шеф градилишта за машинске
радове

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство, возачка дозвола Б категорије.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, смер термотехника, без обзира на радно искуство, возачка дозвола Б категорије.

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

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.

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.

МПП “ЈЕДИНСТВО”
31205 Севојно, Првомајска бб
тел. 031/532-911
e-mail: office@mppjedinstvo.co.rs

Руководилац грађевинских и
хидротехничких радова
на одређено време,
трајање уговора по договору
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер - хидро
или конструктивни смер, са лиценцом одговорног
извођача радова. Поред општих услова, кандидати
морају испуњавати и следеће посебне услове: радно
искуство на пословима руковођења у трајању од најмање 3 године, возачка дозвола Б категорије.

Руководилац машинских радова

на одређено време, трајање уговора по
договору
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, смер термотехника, са лиценцом одговорног извођача радова.
Поред општих услова, кандидати морају испуњавати и
следеће посебне услове: радно искуство на пословима
руковођење пројектима у трајању од најмање 3 године, возачка дозвола Б категорије.

Руководилац хидротехничких
радова

за објекте у Црној Гори, на одређено
време, трајање уговора по договору
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер- смер
хидротехника, са лиценцом одговорног извођача радова. Поред општих услова, кандидати морају
испуњавати и следеће посебне услове: радно искуство на пословима руковођења пројектима у трајању
од најмање 3 године, зање енглеског језика, возачка
дозвола Б категорије.

Шеф градилишта за грађевинске и
хидротехничке радове

на одређено време, трајање уговора по
договору
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до једне године

Бравар

Самостални референт

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.

УСЛОВИ: VII ниво образовања, саобраћајни или
машински факултет, возачка дозвола Б категорије,
радно искуство на истим или сличним пословима у
трајању од најмање 3 године.

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

у Служби механизације и одржавања, на
одређено време до 1 године

Референт

у Служби механизације и одржавања, на
одређено време до 1 године
УСЛОВИ: VII или VI ниво образовања саобраћајне или
машинске струке, без обзира на радно искуство, возачка дозвола Б категорије.

Инжењер геодезије

на одређено време до 1 године
УСЛОВИ: VII или VI ниво образовања геодетске
струке, возачка дозвола Б категорије, пожељно поседовање лиценце за геодетске радове.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана оглашавања. Пријаве се подносе на адресу: МПП
“ Јединство” АД, Првомајска бб, Севојно или мејл:
office@mppjedinstvo.co.rs.

“АТМ” ДОО СЕВОЈНО
31205 Севојно, Миливоја Марића бб
тел. 031/532-510
e-mail: biljana@atm.co.rs

Радник у производњи пластичне
амбалаже

са местом рада у Пожеги, привремени и
повремени послови - 2 месеца
10 извршилаца

Механичар

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.

Помоћни грађевински радник
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.

Тесар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.

Руковалац грађевинских машина
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.

Зидар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

УСЛОВИ: I-VII ССС, без обзира на врсту и ниво квалификација, радно искуство није битно. Потребно је
да се заинтересовани кандидати јаве лично у просторије послодавца, адреса: Таштипољска бб, Пожега Фабрика “ АТМ” ДОО, у периоду 8-14 часова. Особе за
контакт: Верица Туцовић и Мира Костић. Конкурс је
отворен до 28.11.2019. године.

ГП “НАПРЕД” АД
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 115

Армирач

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.

Бетонирац

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.

Краниста

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.

Посао се не чека, посао се тражи
06.11.2019. | Број 854 |
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Култура и информисање
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
И БИБЛИОТЕКА

34240 Кнић, Кнић бб
тел. 034/510-115
e-mail: kulturni.centar@knic.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис послова: представља и заступа установу; организује и руководи процесом рада установе; води
пословање установе; одговара за законитости рада
установе; предлаже Статут, средњорочни и дугорочни
план рада и развоја; предлаже годишњи програм рада
и предузима мере за његово спровођење; предлаже
финансијски план и подноси финансијске извештаје;
доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и Статутом; одлучује о правима по основу рада запослених
у Центру за културу и библиотеци; одговоран је за
материјално-финансијско пословање Центра и спровођење програма Центра; предлаже акте које доноси
Управни одбор; извршава одлуке Управног одбора и
предузима мере за њихово спровођење; врши друге
послове утврђене Законом, овом одлуком и Статутом
Центра за културу и библиотеке.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом:
да је кандидат држављанин Републике Србије; да је
пунолетан; да има општу здравствену способност;
да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обавлање послова у државном органу
кандидат мора да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковни студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету; радно искуство од пет година. Кандидат
за директора дужан је да предложи програм рада и
развоја за мандатни период од четири године као саставни део конкурсне документације.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи
следећу документацију: лекарско уверење о општој
здравственој способности (не старије од шест месеци)
- оригинал, биографију са наводима о досадашњем
радном искуству - потписану од стране подносиоца,
диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми у складу са наведеним условима (оверена фотокопија), доказ о радном искуству (оверена фотокопија
радне књижице, уговори о раду, решења или друге
потврде - уверења) из којег се може прецизно утврдити радно искуство (у складу са наведеним условима),
као и на којим пословима је исто стечено, уверење/
извод из казнене евиденције надлежне полицијске
управе министарства унутрашњих послова, уверење
надлежног суда да кандитат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора (оба не старија
од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса) оригинал; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци од дана објављивања јавног
конкурса), фотокопија/ испис из личне карте; програм
рада и развоја за мандатни период од четири године. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
на огласној табли Општине Кнић, интернет страници
Општине Кнић и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на адресу: Центар за културу и библиотека, Кнић бб, 34240
Кнић, у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати
- пријава по конкурсу за именовање директора Центра
за културу и библиотеке”. Неблагоремене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се узимати у разматрање. Лице
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које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марија Милосављевић, телефон: 034/510-115, имејл:
kulturni.centar@knic.rs.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ”

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

34227 Баточина, Његошева 7
тел. 034/6841-009

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

Дипломирани библиотекар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: високо образовање: на студијама другог степена
(завршен филолошки факултет, смер Српски језик и
књижевност) - на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године. Додатна знања / испити / радно искуство: знање рада на рачунару; знање
страног језика; положен стручни испит; најмање једна
година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити следећу конкурсну документацију: оверену копију
дипломе; оверену копију радне књижице или уверење
о радном односу; уверење суда, не старије од шест
месеци, да се против кандидата не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична
дела по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; оверену копију
личне карте; лекарско уверење. Пријаве за конкурс
доставити препорученом пошиљком са назнаком „За
конкурс” на адресу Народна библиотека „Вук Караџић”
Баточина, Његошева 7, 34227 Баточина или предати
лично у Библиотеци свакога радног дана од 8 до 15
часова. Рок за подношење пријава кандидата износи
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
НСЗ „Послови”. Додатне информације можете добити
на телефон: 034/6841-009 и 065/3841009 или путем
мејла: nbbatocina@mts.rs. Неблаговремене пријаве
неће се разматрати и исте ће неотворене бити враћене подносиоцу.

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

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Наставник енглеског језика

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

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање,
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18): а) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из подтачке (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба испуњава и следеће услове: 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није правноснажном судском пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
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малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика: кандидат, наставник или стручни
сарадник, мора имати стечено средње, више или високо образовање на српском језику или положен испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у
штампаној форми доноси школи. Уз попуњен пријавни
формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу
(важи за кандидате који нису приправници); уверење
о држављанству - оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела из тачке 3 услова конкурса;
CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора
о раду. Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе,
осим за кандидате који су стекли образовање на српском језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање,
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18): а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године. Лице
из подтачке (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат
треба да испуњава и следеће услове: 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није правноснажном судском пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског
језика: кандидат, наставник или стручни сарадник,
мора имати стечено средње, више или високо образовање на српском језику, или имати положен испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у
Бесплатна публикација о запошљавању

штампаној форми доноси школи. Уз попуњен пријавни
формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу
(важи за кандидате који нису приправници); уверење
о држављанству - оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела из тачке 3 услова конкурса;
CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора
о раду. Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе,
осим за кандидате који су стекли образовање на српском језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање,
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18): а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из подтачке (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат
треба да испуњава и следеће услове: 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није правноснажном судском пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског
језика: кандидат, наставник или стручни сарадник,
мора имати стечено средње, више или високо образовање на српском језику, или имати положен испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у
штампаној форми доноси школи. Уз попуњен пријавни
формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који нису приправници) 3. уверење о држављанству - оверена фотокопија; извод из
матичне књиге рођених - оверена фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела из тачке 3 услова конкурса; CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско уверење)
подноси само изабрани кандидат, пре закључивања
уговора о раду. Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који су стекли обра-

зовање на српском језику. Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона
и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник физичког васпитања

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање,
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18): а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године. Лице
из подтачке (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба да испуњава и следеће услове 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није правноснажном судском пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског
језика: кандидат, наставник или стручни сарадник,
мора имати стечено средње, више или високо образовање на српском језику, или имати положен испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у
штампаној форми доноси школи. Уз попуњен пријавни
формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу
(важи за кандидате који нису приправници); уверење
о држављанству - оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела из тачке 3 услова конкурса;
CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора
о раду. Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе,
осим за кандидате који су стекли образовање на српском језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић”,
11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2. Одлуку
о избору кандидата доноси конкурсна комисија након
обављеног разговор са кандидатима који испољавају
прописане услове и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарство и информатика
са 50% радног времена, на одређено
време од 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер
или специјалистичких студија, који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Ближи услови за избор су утврђени чл.
82, 83 и 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом
конкурисања потребно је поднети молбу, биографију,
оверену копију дипломе.

Асистент за ужу научну област
Нумеричка математика и
оптимизација
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је студије
првог и другог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00 или VII/2 степен стучне спреме, академски назив магистар наука. Ближи услови
за избор су утврђени чл. 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 - др.
закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Приликом конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе и
уколико кандидат поседује и списак научних радова
и сепарате истих.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се
доставити Факултету на горенаведену адресу или лично предати у Секретаријату Факултета, Студентски трг
12-16, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Редовни професор за ужу научну
област Квантна и математичка
физика
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира и остали услови предвиђени
Статутом Физичког факултета и Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/18)
и Статутом и правилницима Универзитета у Београду.
Непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/18).
ОСТАЛО: Пријава треба да садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње наставне
активности, опис досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних
публикација, списак цитата, најважније публикације
и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну
на адреси (http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.
html). Пријаву је потребно доставити у штампаној и
едитабилној електронској форми (теx или доц формат), у складу са темплејтом који се налази на адреси:
http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html.
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса
доставити Деканату Физичког факултета, Београд,
Студентски трг 12-16 (3. спрат соба 652), у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

Национална служба
за запошљавање
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-388

11030 Београд, Љешка 82

Оглас објављен 23.10.2019. године у публикацији “Послови” исправља се тако што уместо:
“до 31.08.2019. године”, исправно треба да
стоји: “до 31.08.2020. године”.

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

Предавач за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа
област Телекомуникације
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистар у научној
односно стручној области за коју се бира; објављени
стручни радови у последњих пет година, да показује
смисао и способност за наставни рад и да има педагошко искуство. Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на конкурс, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, стручне радове. Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу: Висока школа струковних студија
за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16 или у Кадровској служби школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

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

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

1) Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, тј. до повратка запослене
са дужег боловања

2) Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Шепшин,
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, тј. до повратка
запослене са дужег боловања

3) Наставник предметне наставе наставник енглеског језика

са 65% радног врмена, за рад у
издвојеним одељењима Дубона,
Шепшин и Рајковац, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, тј. до повратка запослене са дужег
боловања

4) Наставник предметне наставе наставника енглеског језика

са 35% радног времена, за рад у
матичној школи, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, тј. до повратка запослене са дужег
боловања

5) Чистачица

за рад у матичној школи, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, тј до повратка запослене
са дужег боловања
Услови за радна места 1-4: да кандидат има високу
стручну спрему одговарајуће групе; да испуњава услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - и др. Закони, 10/2019) и уз пријаву на конкурс
поднесе доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе), 2. 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 закривична 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. уверење
одржављанству Републике Србије; 5. извод из матичне
књиге рођених, 6. доказ о познавању српског језика и
језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови за радно место 5: да кандидат има завршену основну школу, I степен стучне спреме. Уз пријаву
на конкурс поднесе доказ о: 1. завршеном основном
образовању и васпитању (оверену фотокопију сведочанства или уверења), 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 закривична 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.
уверење одржављанству Републике Србије; 5. извод
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из матичне књиге рођених; 6. доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3,
4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар који се може
наћи на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, те да документацију која доказује испуњеност услова конкурса, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставе Школи. 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 комосија 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 слати на горенаведену адресу, или донети лично у просторије школе радним даном од 09-12 часова, у
затвореној ковери са назнаком за „Конкурс за пријем у
радни однос на одређено време на место ____________
(навести за које радно место се конкурише). Контакт
телефон 011/8231-388. Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11400 Младеновац, Космајска 47
тел/факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запосленог са дужег боловања
УСЛОВИ: услови које кандидат треба да испуњава: да кандидат има високу стручну спрему, VII/1
степен одговарајуће групе; да испуњава посебне
услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и уз
пријавни формулар који се може наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја пријаву на конкурс са кратком
биографијом поднесе доказ о: 1 одговарајућој врсти
и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе) и образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској
установиу току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодоваи шест бодова праксеу установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; 2. о
психичкој, физичкој и здравственој способност 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 групе 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.
уверење о држављанству Републике Србије; 5. извод из матичне књиге рођених; 6.
доказ о познавању српског језика и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Свети Сава“ Младеновац, Космајска 47
или донети лично у просторије школе, радним даном
од 8.00 до 13.00 часова.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Редовни професор за ужу научну
област Механизација у рударству и
енергетици
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали
услови утврђени одредбама члана 74 став 10 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018) и одредбама члана 1, 6
и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
200 од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, диплома о одговарајућој стручној спреми,
доказ о учешћу на међународном или домаћем научном скупу, доказ о објављеном уџбенику или монографији, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107 у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област
Енглески језик
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, 27/2018-др.закон и 73/2018).
ОСТАЛО: Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским 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 дана од дана објављивања
конкурса.

Асистент за ужу научну област
Динамичка геологија
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних 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, 27/2018-др.закон и 73/2018).
ОСТАЛО: доставити пријаве са прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским 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 дана од дана објављивања
конкурса.

Сарадник у настави за ужу научну
област Динамичка геологија
УСЛОВИ: у звање сарадника у настави на студијама
првог степена бира се студент мастер академских или
специјалистичких академских студија, који је студент
првог степена завршио са просечном оценом најмање
8,00. Наведени услови утврђени су одредбама члана
83 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл.гласник РС”,
бр.88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми- оверена, уверење о уписаним мастер академским студијама, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству), доставити на адресу:
Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107 у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/319-20-33

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
почев од 10.09.2005. године или на основним студијема у трајању од најмање 4 године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са 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 малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да су држављани РС, да знају српски
језик. Пријаву са биографијом, дипломом о стеченој
стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом
из матичне књиге рођених и осталом пратећом документацијом донети у школу. Фотокопије докумената
морају бити оверене, не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичке способности за рад са ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања.

ОШ „СТАНКО МАРИЋ“
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5
тел. 011/8409-308

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 („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - други закони и 10/2019): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога школе стечено: а) на
студијама другог степена (мастер академске, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
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против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање;4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад , односно положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има
положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност). Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: 1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; 2. оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
3. оригинал / оверену фотокопију потврде о радном
стажу, најмање осам година рада у области образовања након стеченог одговарајућег образовања; 4.
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног
основног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 5.
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); 6. оригинал/оверену
фотокопију уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из
члана 139. став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 7.
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 8. оригинал/оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 9. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико је кандидат
претходно обављао функцију директора школе дужно
је да достави доказ о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 10.
оверену фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује). Документација без доказа
о положеном испиту за директора сматраће се потпуном а изабрани кандидат биће дужан да у законском
року положи наведени испит у складу са чланом 122
Закона о основама система образовања и васпитања.
11. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); 12. пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби и
стручним усавршавањем, план и програм рада директора школе. 13. Доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
потребном документацијом доставља на адресу школе: ОШ “Станко Марић”, 11277 Угриновци, Учитеља
Цвеје 5, у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за
избор директора школе”, лично или путем поште. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање као ни фотокопије докумената које нису
оверена од стране надлежног органа. Пријаве на конкурс и достављена документација се не враћају кандидатима а кандидати ће бити писменим путем обавештени о именовању директора у складу са Законом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, лично
или преко телефона: 011/8409-308.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ “ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН”
11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова из члана 139, 140, 143 и члана 144 став 1 и став 2. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања,
треба да испуњавају и наведене услове у погледу
стручне спреме у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи и Правилника
о организацији рада и систематизацији радних места. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис или оверену
фотокопију 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); оверен препис или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; доказ о неосуђиваности (да кандидат
није осуђен правоснажном 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, 27/2018 - др. закони и 10/2019). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова
доставити лично на горе наведену адресу у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Избор се врши у
складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАЈИНЦИ”
Јајинци
Београд, Илије Петровића 12
тел/факс: 011/3940-310, 3941-826

Наставник српског језика

са 95% радног времена, на одређено
време време преко 60 дана, до повратка
запослене са трудничког боловања и
породиљског одсуства ради неге детета

Библиотекар

са 5% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са трудничког боловања и
породиљског одсуства ради неге детета.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање и то: 1. на студијама другог степена - мастер
академске или 2. на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, све у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву са биографијом треба поднети
оверен препис или оверену фотокопиjу дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од шест месе-

ци), уверење суда да против кандидата није покренута истрага и доказ о неосуђиваности кандидата за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
тј. извод из казнене евиденције, који прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе, пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете науке и технолошког развоја. Сва документа
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Ближе информациjе о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона 011/394-1826. Пријаве на оглас и потребну
документацију, заједно са пријавним формуларом,
слати на адресу школе: Основна школа “Јајинци”,
Илије Петровића 12 или донети лично у секретаријат
школе, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању редовног
професора за Пословноправну ужу
научну област, предмет Компанијско
право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75
став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 112 и 115
Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Наставник у звању редовног
професора за Грађанскоправну ужу
научну област, предмет Грађанско
процесно право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75
став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 112 и 115
Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Правна историја,
предмет Српска правна историја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став
6 и чланом 75 став 4 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 и 73/18) и
чланом 112 и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Правна историја,
предмет Упоредна правна традиција
поновни избор, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: VIII степен степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став
6 и чланом 75 став 4 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 и 73/18) и
чланом 112 и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата (у три примерка) са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству - све у једном примерку), подноси се у писарници Правног факултета Универзитета
у Београду, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до
15.00 часова, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса или поштом.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

Калуђерица, Краља Петра Првог 9
тел. 011/3410-655

1) Наставник предметне наставе српски језик

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запослене са породиљког
боловања

2) Наставник предметне наставе музичка култура

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
боловања

3) Стручни сарадник - педагог школе
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запослене са места помоћника
директора, а најдуже до 31.08.2020.
године

4) Стручни сарадник - психолог
школе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, а
најдуже до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, накнадно - пре закључења уговора; потврда
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
родоскрвњење, за кривично дело примање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечностии 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; знање
српског језика. Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18
и 10/19) и Правилникa о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 3/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019). Кандидати подносе одштампан
и попуњен пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених и извод из казнене
евиденције при надлежној полициској управи МУП-а
као и да зна српски језик. Пре закључења уговора о
раду подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (односно да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе поштом или лично
у секретаријату школе.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 75 Закона о високом образовању и чланом
132 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о
признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате
објављених радова и потписану Изјаву о изворности
(преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://
www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/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.

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

Асистент за ужу научну област
Рачунарска статистика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Математичке методе у менаџменту и
информатици
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Софтверско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,
који је сваки од претходних степена студија завршио са
просечном оценом најмање 8, и који показује смисао за
наставни рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз
пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом или о стеченом академском називу магистра; потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са завршеним магистрарским
студијама-потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или
специјалистичких академских студија који је студије
првог степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8. Заинтересовани кандидати су дужни да
уз пријаву приложе: диплому о завршеним студијама
првог степена студија са просечном оценом; потврду
да је студент мастер академских или специјалистичких
студија и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су законом
о високом образовању, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статутом
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
организацији и систематизацији послова на Факултету. Напомена: сви прилози се достављају и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДАНИЛО КИШ”
11000 Београд, Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.
88/2017, 27/18): 1) наставник да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној школи (“Сл.
гл. РС“ бр11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016,2/2017,
3/2017,13/2018, и 11/2019 од 15.08.2019. године), 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће,за кривично дело
примање мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом,утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на
коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви 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 школи: 1) радну и личну биографију са адресом и
контакт телефоном - CV; 2) оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 3)
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија да није старије од
6 месеци) из МУП-а; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 5. извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 6. доказ о
положеном испиту из психологије и педагогије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту/испиту
за лиценцу или други доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова којих
најмање по 6 бодова из психолошких педагошких и
методичких дисциплина,7 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова- издато
од одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); 7. уколико диплома није издата
на српском језику, потврду да зна српски језик, за лица
која нису стекла образовање на српском језику - доказ
о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, односно доказ о
положеном испиту из српског језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе( оригинал или оверена фотокопија) - прилажу само кандидати
за наставнике. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду. Кандидати за наставнике који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавања применом стандардизованих
поступака. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом као и оних кандидата који не
испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне
спреме. Пријавни формулар, конкурсом тражене доказе о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на горе наведену адесу са
назнаком “За конкурс за радни однос”. Контакт телефон
је 011/7856-845.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању од
најмање 4 године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.септембра 2005. године. Кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 став
1 тачка 1 до 5 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1) да имају одговарајуће образовање;
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 насиља у породици,
одузимање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примања мита или даванње 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 дискриминаторско понашање;4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 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 тач. 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом прибавља се пре закључења уговора
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на
конкурс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају Предшколској установи на наведену адресу, са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”.
Уз пријавни формулар и биографију кандидат доставља: 1. оверену копију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или оверену фотокопију уверења о
стеченој стручној спреми; 2. извод из матичне књиге
рођених, оригинал оверена фотокопија; 3.уверење о
држављанству, не старије од шест месеци, оригинал
или оверена фотокопија; 4. уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или даванње
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
дискриминаторско понашање (ако се доставља фотокопија мора бити оверена). Рок за подношење пријава
(са доказима о испуњењу услова) је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Одлука о избору
кандидата биће донета у законском року. ближа обавештења могу се добити на телефон 3975-627.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
11000 Београд, Маршала Бирјузова 2-4

Оглас објављен 30.10.2019. године, у публикацији “Послови“, исправља се за радно место:
секретар школе у делу УСЛОВИ, тако што
уместо: “да има диплому Правног факултета у
Београду, без искуства - приправник, треба да
стоји “да има диплому правног факултета, са
искуством или без искуства - приправник“. У
осталом делу оглас остаје непромењен.
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СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Светосавска 4а, Барајево

Наставник енглеског језика и
књижевности

на одређено време ради одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове у
складу са чланом 139 у погледу образовања морају да
поседују одговарајуће образовање у складу са чланом
140, 142, 143 и члана 144 став 1 и 2 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС “ број 88/17) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета,стручних сарадника и васпитача у стручним
школама (“Сл.гласник РС - Просветни гласник“ број
8/15 и 11/16). Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140, 142, 143 и чланом 144 и то: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,мастер струковне студије,специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2)студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године,попрописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да имају држављанство Републике Србије, 5.
да знају језик на коме остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања,кандидати испуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете,а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној страници министарства просвете, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких,педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студијиа или
након дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање шест бодова из психолошких,педагошких и
методичних 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 педагогоије,или оверена копија уверења о положеном стручном испиту,односно испиту за лиценцу), за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон по члану 142 став
2 дозвољава да ово образовање је наставник обавезан
да стекне у року од једне,а највише две године од дана
пријема у радни однос,као услов за полагање испита
за лиценцу; уверење из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена фотокопија) 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 које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оверену фотокопију уверења о држављанству

(не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику(оригинал или
оверена фотокопија), оверену фотокопију извода из
књиге рођених. Доказ да кандидати имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Пријаве слати на адресу: Средња школа у Барајеву,
Светосавска 4а, 11460 Барајево. Телефон за контакт
је 011/8300-426 и 8300-206. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11000 Београд, Светозара Марковића 85
тел. 011/2687-136

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 , 27/2018 10/19- др. закон - даље
Закон) за наставника те врсте школе и подручја рада,
педагога или психолога, односно лице које је стекло
одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; обука и положен испит
за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност);
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Комисија
за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује, као и доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за
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наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година
рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: доказ
о држављанству (уверење о држављанству или оверену фотокопију ); извод из матичне књиге рођених
или оверену фотокопију; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику); оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за наставника, педагога или психолога; оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног органа МУП-а Републике Србије 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, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за примање или
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 које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање- не старије од 6 месеци; уверење или
оверену фотокопију уверења привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 6 месеци; уверење
или оверену фотокопију уверења основног суда о
некажњавању кандидата (уверење да није покренут
кривични поступак и да није покренута истрага), не
старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извештаја просветног саветника о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата, ако
га поседује; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, не старију од 6 месеци; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе);
оверену фотокопију не старију од 6 месеци; оверену
фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује) не старију од 6 месеци; преглед
кретања у служби са биографским подацима са предлогом плана рада директора школе; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци).
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Школа ће лица која су се пријавила на конкурс обавестити о извршеном избору директора школе након достављања решења о именовању
директора школе од стране министра, а које је коначно у управном поступку. Пријаве на Конкурс за избор
директора са потребним доказима о испуњењу подносе се лично или препорученом пошиљком на адресу
Школа за оштећене слухом - наглуве „Стефан Дечански”, Светозара Марковића 85, 11000 Београд, уз напомену „Конкурс за избор директора школе”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва
потребна обавештења о конкурсу могу се добити на
број телефона: 011/2687-136.

БОР

ОШ “СВЕТИ САВА”

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19300 Неготин
тел. 019/545-321

Натавник хармонике

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област
Статистика и математика

до повратка запослене са боловања

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у
области Економске статистике и Економетрије. Општи
услови за кандидате су прописани одредбама Закона о
високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету, које је донео
Национални савет за високо образовање, Статутом
Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Београду
којом се уређује поступак и оцена приступног предавања високошколске установе и општим актима Универзитета у Београду - Економског факултета којима
се уређују услови и поступак за стицање звања наставника и поступак и оцена приступног предавања.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија (списак радова и радови), копије диплома, копија
уверења о држављанству, достављају се на наведену
адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

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

11090 Београд, Миљаковачки виногради 17
тел. 060/558-8927
e-mail: bojana@sumskabajka.rs

пробни рад од месец дана

Васпитач

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању. Пробни рад 2 месеца. Контакт телефон: 060/558-8927. Кандидати своје радне биографије
могу упутити на e-mail: bojana@sumskabajka.rs. Рок за
пријаву на конкурс: до 10.11.2019.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање: VII степен стручне спреме, 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 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 имају држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик (у складу са чланом 139 став 1 тачка 4)
Закона о основама система образовања и васпитања).
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 9/2013).
Услови за радно место наставника хармоннке: дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар,
усмерење акордеониста; академски музичар акордеониста; мастер музички уметник - професионални статус - акордеониста. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, оверен
препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о некажњавању, лекарско уверење, личну биографију.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе или на телефон: 019/545-321.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ШУМСКА БАЈКА”

на одређено време до 6 месеци

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688, 030/422-673

Сервирка

УСЛОВИ: III и IV ССС, није потребно радно искуство.
Кандидати своје пријаве могу слати на e-mail adresu:
decijivrt@gmail.com или се могу пријавити на број телефона: 063/247-301.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Наставник спског језика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање: VII степен стручне спреме, 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 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; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик (у складу са чланом 139 став 1 тачка 4)
Закона о основама система образовања и васпитања).
Докази о испуњености услова из тачке 1, 3 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова
из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање: IV
степен стручне спреме, завршен програм обуке за
педагошког асистента 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик (у складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона о
основама система образовања и васпитања). Докази
о испуњености услова из тачке 1, 3 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из
тачке 2 пре закључења уговора о раду.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
(оригинал или оверене копије): доказ о стручној спреми; доказ да кандидат за обављање послова педагошког асистента има завршену обуку за педагошког
асистента (педагошки асистент: сертификат издат од
стране министарства надлежног за послове образовања; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених; очитану
личну карту (или фотокопију). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, а сви кандидати у
пријави треба да наведу број телефона. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком “Пријава на
конкурс за радно место наставника српског језика или
педагошког асистента” може се донети лично код
секретара школе.

ОШ “СВЕТОЗАР РАДИЋ”
19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

Наставник српског језика

са 94,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати требају да испуњавају услове
за пријем у радни однос прописане чланом 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019) и то да: имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,10/2016,2/2017
и 3/2017, 13/2018 и 11/2019); имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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; имају држављанство Републике
Србије;зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да поднесу следећа
документа: одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете); CV
са кратком радном биографијом; диплому о стеченом
образовању или уверење о дипломирању (оригинал
или оверену фотокопију); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања; извод из МК рођених - нови
образац (оригинал или оверену фогокопију); уверење
о држављанству не старији од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору
кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека рока
за подношења пријава, упућују на претходну проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши национална служба запошљавања, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаву
са доказима о испуњености услова конкурса могу се
поднети лично или поштом на адресу: Основна школа
„Светозар Радић” Текија, Коче Анђелковића 65, 19325
Текија, са назнаком „Пријава на конкурс“. Рок за подношење прњава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија
неће разматрати. Ближа обавештења могу се добити на
телефон 019/804-120.
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ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
19219 Кривељ бб
тел. 030/473-114

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка одсутне
запослене са функције директора школе
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др.закони и 10/2019); 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 и стручних
сарадника у Основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016. 10/2016
и 2/2017); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете), а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред
биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве комисија неће разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Кривељ, 19219 Кривељ бб, са назнаком „Пријава
на конкурс”. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 030/473-114.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БОР
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању
редовног професора за ужу научну
област Машинство
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о
начину, поступку и ближим условима стицања звања
и заснивања радног односа наставника и сарадника
на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен
стручне спреме, докторат из научне области машинства, са завршеним машинским факултетом. Остали
услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и члана 106,
113 и 114 Статута Техничког факултета у Бору као
и Правилника о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету
у Београду.

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Економија
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начину, поступку и ближим условима

стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста и уписане мастер академске
студије на економском факултету. Остали услови
утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом
образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109,
116 и 117 Статута Техничког факултета у Бору, као
Правилника о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника и сарадника на
Техничком факултету у Бору; VII/1 степен стручне
спреме, дипломирани економиста и уписане мастер
академске студије на економском факултету. Остали услови утврђени су одредбом члана 83 Закона
о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и
члана 109, 116 и 117 Статута Техничког факултета
у Бору, као Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране научних и
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању (Сектор аналитике полицијске управе
МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса, достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210
Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана
објављивања.

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

Сарадник у звање асистент за ужу
научну област Математика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент докторских студија у одговарајућој научној области, који је
сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8, и који показује смисао за
наставни рад. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука у Чачку.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања
и број телефона, податке о образовању, податке о
радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним нивоима студија, списак научних и
стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став
4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, и
67/2019) и чл. 135 ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити на адресу: Факултет техничких
наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс
се не враћају.
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ЈАГОДИНА
ПОЉОПРИВРЕДНО
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
“СВИЛАЈНАЦ”

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64
тел. 035/323-594

Наставник енглеског језика

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и вспитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), и то да:
1) поседује одговарајуће образовање за наставника у
складу са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/20161, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 7/2019); 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 које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад. 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. Кандидати уз
пријаву треба да доставе следећа документа: диплому о степеном одговарајућем високом образовању у
складу са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основма 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 из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл.гласник
РС-Просветни гласник”, бр.8/2015, 11/2016, 13/2016-I,
13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 7/2019-оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену копију, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци) оригинал или оверену копију, доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кривично
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/19)
и то уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци) оригинал или оверену копију,
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију.
Доказ о познавању српског језика и језика на коме се
остварује образовно васпитни рад подноси кандидат
који није стеклао диплому на српском језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, кандидт који буде изабран доставља пре
закључења уговора о раду, Кандидати попуњавају
пријавнио формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију тј.доказе о испуњености
услова , заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи (поштом или лично) на горенаведену адресу са назнаком Конкурс за пријем у радни однос наставника енглеског језика (не отварати).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
Бесплатна публикација о запошљавању

огласа у публикацији “Послови”. Докази о испуњавању
услова предвиђених овим огласом, ако ниосу оригинални него фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа , рукописа и преписа (“Службени гласник РС”, број 93/2014,
22/2015 и 87/2018). Непотпуне и неблговфремене
пријаве неће се узимати у обзир приликом доношења
одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе. Контакт телефон: 035/323-594.

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до његовог повратка са функције
помоћника директора, а најкасније до
31.08.2020. године, са 57,14% радног
времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) и то да 1) поседује одговарајуће образовање за наставника у складу
са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 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 из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 7/2019;
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; 4) има држављанство Републике Србије, 5)
зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад. 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. Кандидати уз
пријаву треба да доставе следећа документа: диплому
о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”), бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019)
и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,13/2016I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 7/2019)
оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне
књиге рођених -оригинал или оверену коију, уверење
о држављанству Републике Србије (нестарије од 6
месеци)- оригинал или оверену копију, доказ да кандидт није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама сисема образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019)
и то: уверење суда да против кандидата ниеј покренута истрага, односно да се не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци -оригинал или оверену копију
, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију,
доказ о познавању српског језика и језика на којем се
остварује образовно васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику. Лекарско
уверење као доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију тј. доказе о испуњености услова
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи (поштом или лично) на горенаведену
адресу. са назнаком Конкурс за пријем у радни однос

наставник физике (не отварати). Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Докази о испуњенсоти услова предивђених
овим огласом, ако нису оригинални него фотокопије
или преписи, морају бити оверени у складу са Законом
о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени
гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Непотпуне и неблговремене пријаве неће се узимати у обзир
приликом доношења одлуке о избору кандидата по
овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе. Контакт телефон:
035/323-594.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8471-772

Наставник саобраћајне групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања као и посебне
услове предвиђене у Правилнику о степену и врсти
образовања наставника стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и подручју рада
саобраћај (“Сл. гласник РС Просветни гласник” бр.
16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019 и 7/2019),
дипломирани инжењер саобраћаја , дипломирани саобраћајни инжењер, мастер инжењер саобраћаја преходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства. У радни однос може бити
примљено лице, под условима прописаним законом
и ако: има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће ,
за кривична дела примање мита или даванеј 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 је држављанин Републике Србије,
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитнир рад. Уз пријавни формулар преузет
са сајта Министарства просвете науке и технолошког
развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци извод из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу), доказ о неосуђиваности. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат после доношења одлуке,
а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова доставављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу са назнаком “За конкурс”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на телефон
035/8471-772, код секретара школе.

КИКИНДА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177
e-mail: medicinska_senta@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе
подручја рада здравство и социјална заштита, за педагога и психолога и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
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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; 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, дозволу за рад- лиценцу, обуку и положен испит
за директора установе, најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да ма психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски и
мађарски).
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да поднесе: биографске податке, односно радну биографију; оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у
области образовања; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело (прибавља
школа); уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; (школа пријављује пријављене кандидате. Остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на горе наведену адресу школе. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе на
телефон 024/817-177.

ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”
24400 Сента, Максима Горког 1
тел. 024/812-165

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 те чланом
122 став 5, чл. 125 и чл. 123 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије”, број 88/2017, 27/18 - др. закон и
10/19) и чланова 49, 50, 51 и члана 52 Статута Основне
школе „Стеван Сремац” из Сенте уколико испуњава
следеће услове: има одговарајуће високо образовање
за наставника, педагога или психолога 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 под условом да претходно има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета и то за
за наставника и подручја рада основне школе за педагога и психолога; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
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мање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски и други језик на коме остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника,
односно стручног сарадника; обуку и положен испит
за директора установе (изабрани деректор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од 2 године од дана ступања на дужност); да
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, дужност директора
школе може да обавља 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 за наставника
школе, дозволу за рад наставника 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, ако се на конкурс не пријави
ни један кандидат са одговарајућим образовањем. Уз
пријаву (својеручно потписану) учесници конкурса
достављају следећу документацију којом доказују да
испуњавају прописане услове: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању за
наставника основне школе, педагога или психолога;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или уверење о положеном испиту за лиценцу
за наставника или стручног сарадника; оверену фотокопију уверења о завршеној обуци и положеном испиту за директора школе; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); доказ прибављен од суда опште надлежности
и одговарајуће организационе јединице Министрства
унутрашњих послова о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као иза 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, односно о непостојању подигнуте оптужнице;
доказ - потврду о најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника); уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања; преглед кретања у служби
са биографским подацима.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је
непосредно предата школи, секретаријату школе у
затвореној коверти или пре истека рока утврђеног у
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника,
или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се
захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на горе наведену
адресу са назнаком „Конкурс за директора”. Информације се могу добити у секретаријату на телефон:
024/812-165.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

38217 Сочаница
Косовско-метохијских бригада 1

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 (изузетно и
става 3) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други
закон и 10/2019), односно треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника за рад у школи стечено
на: 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 групу 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 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има
дозволу за рад (лиценцу)за наставника , васпитача
или стручног сарадника; 3. да има психичку, физичку и здраствену 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 које није, у скалду са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да
има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски
језик; 7. да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има обуку и положен испит за директора установе (кандидат који нема
положен испит за директора, може бити изабран,али
ће бити дужан да испит за директора установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност).
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које,
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона
за наставника основне школе , односно високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), на студијама у трајању од три године или више образовање, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година
рада на пословима образовања и васпитања, након
стеченогодговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву (формулар за пријаву на конкурс
који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја) кандидати подносе следећу документацију:
биографију кандидата са кретањем у служби, адресом
становања, бројем телефона, адресом електронске
поште; доказ о стеченом образовању (оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању);
доказ о поседовању дозволе за рад (лиценеце) - оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу наставника, васпитача, односно стручног сарадника; потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања,након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторског понашања - уве-
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рење из надлежне службе МУП-а да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка3
Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење основног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда
да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старији од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - лекарско уверење, не старије
од 6 месеци (овај доказ се прибавља пре закључења
уговора о раду); доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе уколико га кандидат поседује; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику); оквирни план рада за време мандата; доказ о резултату стручно педагошког надзора
у раду кандидата (оригинал или оверена фотокопија
извештаја просветног саветника) уколико га кандидат поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављиваља конкурса у
публикацији “Послови“ Националне службе за запошљавање. Кандидат попуњава пријавни формулар
(образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србијe). Одштампани формулар заједно са осталом
потребном документацијом доставити у затвореним
ковертама са назнаком ”Пријава на конкурс за директора” на адресу Основна школа “Вук Караџић “ Косовско-метохијских бригада број 1, 38217 Сочаница или
лично у секретаријату школе. Сва наведена документа
доставити оригинал или оверене фотокопије. Уверења
и извод не могу бити старији од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона 028/86-283.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”
34313 Наталинци
тел. 034/821-191

Професор енглеског језика

са 31,11% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања лице које
је стекло одговарајуће образовање на студијама мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије. На основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који
буде изабран 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
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
Бесплатна публикација о запошљавању

(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 образовању - оверена копија не
старија од 6 месеци. извод из матичне књиге рођених
- оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци, уверење о држављанству Републике Србије, на
старије од 6 месеци, доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од шест месеци, доказ о познавању
српског језика подноси кандидат који образовање није
стекао на српском језику, потписану биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства науке, технике и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе и која утврђује
испуњеност услова кандидата 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. 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. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити
на адресу: Основна школа “Милан Благојевић”, 34313
Наталинци, са назнаком “За конкурс”.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент, за
ужу научну област Машинске
конструкције и механизација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив
доктора наука из научне области за коју се наставник
бира. Општи предуслов: кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или
уверење о претходно завршеним степенима студија у
оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију
личне карте или очитану личну карту; биографију,
доказ о педагошком искуству са навођењем послова
које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада ако кандидат
има педагошког искуства, списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела
у оргиналу или овереној копији, друге доказе којима
се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних

и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми на компакт диску - CD-у у складу
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php).
Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу:
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места и уже научне
области за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Теоријске књижевне
дисциплине и општа књижевност
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Немачка књижевност
и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у дрштвено-хуманистичком пољу: За избор у звање доцент: доктор
наука из научне области за коју се кандидат бира са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима, са рецензијама. За избор у звање
ванредни професор: доктор наука из научне области
за коју се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање
три године педагошког искуства на високошколској
установи и има више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама, оригинална стручна остварења, 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. Обавезан услов за сва
звања је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о
високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл.
75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2
од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II
(бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр.
II-01-564/3 од 28.06.2019), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10.
2019), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС
и 113/2017), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017.
године), Одлуком о изменама и допунама Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.kg.ac.rs и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставника у звање редовни
или ванредни професор за ужу
уметничку област Камерна музика

на неодређено време или на одређено
време од пет година
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Наука и образовање

Наставник у звање доцент за ужу
уметничку област Хармоника
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Унутрашња
архитектура и индустријски дизајн
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у пољу уметности: За избор у звање доцент: Доктор уметности
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима
студија), односно најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи и уметничка
остварења у уметничкој области или високо образовање мастер академских студија и призната уметничка остварења. За избор у звање ванреди професор:
доктор уметности са најмањом просечном оценом 8
(на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи
и више уметничких остварења у уметничкој области
или високо образовање мастер академских студија и
уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. За избор у звање редовни професор:
доктор уметности са најмањом просечном оценом 8
(на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и
већи број признатих уметничких остварења значајних
за развој уметности или високо образовање мастер
академских студија и изузетна уметничка дела која су
значајно утицала на развој културе и уметности. Обавезан услов за сва звања је непостојање сметње из чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи,
обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон и 73/2018),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25. 10. 2019), Законом о раду (“Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од
9. 1. 2017. године), Одлуком о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26.04.2018) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.
ОСТАЛО: документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија,
оверене копије диплома свих нивоа студија, извод
из матичне књиге рођених (оверена копија), фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом
72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или
оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о
педагошком искуству на високошколској установи, за
кандидате који се први пут бирају у звање наставника
и заснивају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно
предавање (а за кандидате који се бирају у области
извођачких уметности за главни предмет предвиђена
је и обавезна уметничка презентација). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и
у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у 3
примерка, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама
Упутства за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских података,
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кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити
података о личности, односно да све личне податке,
технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју
није приложена комплетна документација у складу са
Упутством за приметну, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора и Одлуком о
изменама и допунама Упутства за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, тражена конкурсом као доказ
о испуњености услова, сматраће се некомплетном
и неће се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање стручни сарадник
за ужу научну област Музичка
теорија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или
њима еквивалентне четворогодишње студије према
раније важећем закону) са просечном оценом најмање
8 на свим нивоима студија, најмање три године укупног радног искуства у звању сарадника (сарадника
у настави, асистента) и способност за наставни рад.
Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и
посебни услови предвиђени су чл. 82 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3
др.закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама
Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II - 01-400/6
од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II - 01-400/5 од
07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 од
28.06.2019), чл. 139 Статута Филолошко-уметничког
факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019),
чл. 9. и чл. 10. Правилника о избору сарадника на
Одсеку за музичку уметност (бр. 01-4847 од 28. 12.
2018), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање вишег лектора за
ужу научну област Шпански језик и
лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или
њима еквивалентне четворогодишње студије према
раније важећем закону) са просечном оценом најмање
8 и на основним и на мастер академским студијама,
најмање 5 година радног искуства у звању лектора
и позитивно оцењен педагошки рад у претходном
изборном периоду. Непостојање сметњи из чл. 72 став
4 Закона о високом образовању РС, остали обавезни,
општи и посебни услови предвиђени су чл. 82 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II -01-265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама
Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II - 01-400/6
од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II - 01-400/5 од
07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 од
28.06.2019), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019. - www.
filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017
- одлука УС и 113/2017), Правилником о избору

сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од
03.03.2014), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр.
01-4253/15 од 20.10.2016) и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање лектора за ужу
научну област Енглески језик и
лнгвистика
на одређено време од три године

Сарадник у звање лектора за ужу
научну област Немачки језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или
њима еквивалентне четворогодишње студије према
раније важећем закону) са просечном оценом најмање
8 и на основним и на мастер академским студијама, као
и способност за наставни рад. Непостојање сметњи из
чл. 72 став 4 Закона о високом образовању РС, остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени
су чл. 82 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од
03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
I (бр. II - 01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II
(бр. II - 01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III
(бр. II - 01-564/3 од 28.06.2019), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од
25.10.2019 - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником о
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736
од 03.03.2014),Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију
(бр. 01-4253/15 од 20.10.2016) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на
наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија
и стручна биографија; оверене копије диплома свих
нивоа студија; извор из књиге рођених (оверена
копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или верена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у);
потврда о радном искуству у звању лектора - за радно
место виши лектор; потврда о радном искуству у звању
сарадника (сарадник у настави, асистент) - за радно
место стручни сарадник. Сву конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD-у) у три примерка. Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да
се придржава Закона о заштити података о личности,
односно да све личне податке, технички, одговарајуће
прикрије. Фотокопије докумената морају бити оверене.
Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна
документација сматраће се некомплетном и неће се
разматрати од стране комисије. Сва документација и
радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет,
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звање редовни
професор, за ужу научну област
Општа економија и привредни развој
- наставни предмет Међународни
економски односи
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области Економске науке.
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Наука и образовање

Сарадник у звање асистент са
докторатом, за ужу научну област
Математика - наставни предмет
Математика у економији
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
Математичке науке.
ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да испуњавају
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом
надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у
Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање и Статута Економског
факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс потребно је доставити и: биографију; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
оверене фотокопије диплома или уверења којима се
потврђује стручна спрема; уверење Полицијске управе
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница; списак стручних и
научних публикација, а за кандидате који су у радном
односу на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком
“За конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет,
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕСТРЕ РАДОВИЋ”
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Стручни сарадник - психолог

на одређено време, до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: за наведено радно место, кандидати треба да
испуњавају следеће услове: услове прописане чланом
139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“ број 11/2012). Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
да је кандидат држављанин Републике Србије, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и да испуњава
друге услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију (оверену
копију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству и уверење да нису осуђивани) заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају на
горе наведену адресу школе. Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 дана од дана објављивања.
Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Љ Е В О
ОШ “ПОПИНСКИ БОРЦИ”

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

1. Наставник географије

на одређено време до краја школске
2019/2020. године, са 50% радног
времена

2. Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до краја школске
2019/2020. године, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из члана 24 Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017
- одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 139, 140, 141 став 7 и
142 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања(„Службени гласник РС” бр. 88/2017) и има
одговарајуће образовање, у складу са Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17
, 3/17 и 3/2018).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају следећу документацију: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140
Закона о основама ситема образовања и васпитања;
у складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона, обавезно
образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова; образовање из става
1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; 2) лекарско
уверење да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о рад); 3)
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; 4)
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5) извод из матичне књиге рођених са холограмом; 6) доказ о испуњености услова из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о познавању српског
језик као језика на којем остварује образовно-васпитни рад (подносе кандидати који нису стекли средње,
више или високо образовање на српском језику).
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Подносе се оверене фотокопије. Неблаговремене и непотуне пријаве неће се узети у разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
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 претходног става и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Попински борци“, Врњачка
Бања, Хероја Маричића 12. Детаљније информације
на телефон: 036/611-440.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба
тел. 036/5865-336
e-mail: osvrba@tron-inter.net

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122
и 139 Закона о основам система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018,
10/2019) и услове прописане Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања
и васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015)
и то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника у основној школи, односно 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; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.септембра 2005.године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета: да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
да против њега није покренут кривични поступак,
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога за наведена кривична
дела; да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик,
као језик на коме се остварује образовно васпитни
рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; дозволу за рад за
наставника, педагога или психолога, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава
наведене услове и то: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању
дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о
годинама рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у оригиналу или оверену фотокопију)
о годинама рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8 година; уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага (не старије од 6 месеци);
уверење надлежне службе Министарства унутрашњих
послова о казненој евиденцији за кривична дела из чл.
139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење прив-
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редног суда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених( у оригиналу или оверену фотокопију); доказ
/ уверење да кандидат има обуку и положен испит за
директора школе (у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која не буде садржала доказ / уверење
о савладаној обуци и положеном испиту за директора
неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде
изабран биће у обавези да у законском року положи
испит за директора школе; доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад- српски
језик (само кандидат који образовање није стекао на
српском језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује (оверена копија); у супротном је потребно
доставити потврду надлежне Школске управе, да није
вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата који је
претходно обављао дужност директора школе (оверена копија); у супротном је потребно доставити потврду
надлежне Школске управе, да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе;
биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима - лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаву са пратећом документацијом,
доставити лично или га слати на адресу ОШ „Доситеј
Обрадовић” Врба, Врба 29, 36214 Врба, са назнаком
„Пријава за избор директора”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на
телефон 036/5865-582.

ОШ „СУТЈЕСКА”
36350 Рашка, 27. децембар бб, Супње
тел. 036/250-204

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања тј да: има
одговарајуће 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 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 тј. стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик. Конкурс за директора расписује се
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најраније шест месеци а најкасније четири месеца пре
истека мандата директора. Конкурс расписује орган
управљања школе. Дужност директора школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање
прописано законом и образовање прописано правилником за наставника ове врсте школе, за педагога и
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву пријаву на
конкурс кандидат прилаже: диплома о стеченом образовање (оригинал или оверена фотокопија); извод
из казнене евиденције (у складу са чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања издато од надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија). Извод мора
бити издат након објављивања конкурса. Уверење о
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија). Потврда високошколске установе да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васппитања након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или
оверена фотокопија). Извештај Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
о резултатима стручно педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања установе (оригинал
или оверена фотокопија) - достављају кандитати који
су претходно обављали дужност директора установе.
Извештај о резултату стручно педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника)у
колико га је било у току рада кандидата. Биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Лекарско уверење
прибавља се пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама. Изабрани директор који нема
положен испит за директора школе дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на дужност. Орган управљања образује комисију за избор
директора која спроводи поступак за избор директора
и то:обраду конкурсне документације ,утврђује законом испуњеност прописаних услова за избор директора ,обавља интервју са кандидатима и прибавља
мишљење наставничког већа о пријављеним кандидатима. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на
адресу. Основна школа “Сутјеска” Рашка, 27. децембар бб, Супње Рашка, 36350 Рашка. Конкурс за избор
директора објављује се истовремено у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање, на
огласној табли школе у наставничкој канцеларији и на
званичном веб сајту школе, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Контакт телефон
036/250-204, контакт особа Премовић Јадранка, секретар школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

ОШ ”ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани
тел. 036/841-223

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона и
Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12 ... 11/19) односно,
да има одговарајуће високо образовање за наставника разредне наставе, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то (1)
студије другог степена за наставника разредне наставе; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; лице из подтачке (2) мора
да има завршене студије првог степена за наставника разредне наставе; да није осуђиван у смислу члана
139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има психичку,

физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима. Кандидат попуњава пријавни формулар
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз њега доставља: оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању или уверење о
стеченом високом образовању, уколико диплома није
издата; 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 дискриминаторно понашање, у складу са законом
- уверење издаје надлежна управа Министарства
унутрашњих послова; 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 зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање
није стекао на српском језику). Кандидат доставља
потврду одговарајуће високошколске установе да је
положио испит из српског језика - у оригиналу или
оверену фотокопију; биографију, са контакт телефоном и адресом електронске поште. Доказ о здравственој способности из тачке 5) доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар, са пратећом
документацијом, доставити лично или на адресу: ОШ
„Драган Маринковић” Адрани бб, 36203 Адрани, са
назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
телефон 036/841-223.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“

37210 Ћићевац, Доситеја Обрадовића 3
тел. 037/811-354

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
које поред општих услова прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - УС и 113/17), испуњава и посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: 1)
да има одговарајуће средње образовање - средње
образовање, III или IV степен стручне спреме машинске, столарске, водоинсталатерске, грађевинске или електро струке. Поред одговарајућег
образовања кандидат мора да има положен стручни
испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници). Кандидат
треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад у предшколској установи; 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 кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за 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: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом
154 став 2 Закона о основама система образовања и
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васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17). Уз пријавни
формулар кандидат треба да достави: биографију;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену копију доказа да је обучен за послове руковања постројењем у котларници (уверење о положеном стручном испиту, сертификат или други доказ);
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(издата од надлежног суда и МУП-а, оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); доказ да кандидат зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом,
са назнаком „За конкурс - за пријем у радни однос на
радно место домар - мајстор одржавања - не отварати” на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити од секретара на телефон: 037/811-354.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658

1. Професор физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка директора школе са функције
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, наставник
физичког васпитања: професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке културе, професор
физичке културе, дипломирани професор физичког
васпитања и спорта - мастер; мастер професор физичког васпитања и спорта.

2. Професор економске групе
предмета

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка помоћника
директора
УСЛОВИ: наставник економске групе предмета:
дипломирани економиста, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије
у области економије.
ОСТАЛО: Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
средњим стручним школама („Службени гласник РС
- Просветни гласник“ бр. 5/91,1/92,21/93,3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,11/2004, 5/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011),
Правилник о изменама и допунама Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 9/13 од 17.06.2013. године), Правилник о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Просветни гласник“
бр. 8/2015 од 13.08.2015. године) и Правилник о
допунама Правилника о степену и врсти образоБесплатна публикација о запошљавању

вања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у средњим стручним школама у подручју
рада економија, право и администрација ( „Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.13/18 и
9/19); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потребна документација: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење о држављанству, оверена фотокопија
одговарајуће дипломе и уверење Министарства
унутрашњих послова о неосуђиваности. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.

ЛЕСКОВАЦ
ПУ “МИЛКА ДИМАНИЋ”

16210 Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425

Педагошки асистент

на одређено време, до краја радне
2019/2020 године, односно до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање (најмање средње образовање); сертификат савладана обука за педагошког асистента; 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; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја о положеном нивоу обуке
за педагошког асистента - оверена копија; уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом - доставља се пре закључивања уговора о раду;
уверење Министарства унутрашњих послова да лице
није осуђивано. Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници министарства
просвете,науке и технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену докуметацију. Пријаве са докуметацијом се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу
предшколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити код секретара ПУ. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија
коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидат који буде изабран у ужи избор, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој о здравственој способности за рад са децом и ученицима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ДЕЧЈА РАДОСТ”
16230 Лебане, Цара Душана 68

Стручни сарадник - педагог

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.
године. Уз пријавни формулар кандидати достављају:
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију не старије од шест месеци;
оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом
образовању; уверење односно извод из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности.

Педагошки асистент

на одређено време, до краја радне
2019/2020. године, односно до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: средње образовање; обука за педагошког
асистента (завршен прописан програм обуке за рад са
децом ромске националне мањине). Уз пријавни формулар кандидати достављају: извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију не
старије од шест месеци; оверену фотокопију уверења
или дипломе о стеченом образовању; уверење односно извод из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности; оригинал или оверену копију сертификата о
уводној обуци за педагошког асистента.

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, васпитач, у складу са законом, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске
или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или одговарајуће више образовање. Уз пријавни формулар кандидати достављају:
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију не старије од шест месеци;
оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом
образовању; уверење односно извод из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности.

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и
негу
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од три године
или вишим образовањем здравствене струке, у складу
са законом; положен стручни испит; радно искуство 1
година у струци. Уз пријавни формулар кандидати достављају; извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију; уверење о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију не старије од шест
месеци; оверену фотокопију уверења или дипломе о
стеченом образовању; уверење односно извод из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности; оверену
фотокопију уверења или потврде о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
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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; поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Доказ о здравственој способности подноси се
пре закључења уговора о раду. Пријаве треба послати
поштом или предати лично на адресу: ПУ Дечји вртић
“Дечја радост“, Цара Душана 68, 16230 Лебане. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
Предшколске установе и преко телефона 016/843-767.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА СИНАДИНОВИЋ”
16222 Предејане
тел. 016/340-6117

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене запослене преко
60 дана, до повратка запослене са
функције директора школе
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама
система образоања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17 и 10/19), кандидат треба да има образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академск студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњени
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или 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; кратка биографија. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се
у оригиналу или фотокопија која је оверена код јавног
бележника. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама.
Напомена: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника,
биће одбачене. Овај оглас објављује се у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу школе.
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НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке, на
одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор рачунарских наука. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен препис дипломе о
докторату, списак научних радова са библиографским
подацима као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу
и предају Образац који се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Теоријска физика и
примене
на Департману за физику,
на одређено време од 60 месеци

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

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ШУМАТОВАЦ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

Наставник грађанског васпитања

са 35% радног времена, на одређено
време због замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: на основу Правилника о степену иврсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни преглед” бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и
13/2018) наставу грађанског васпитања може да изводе следећа лица: 1) лице које испуњава услове за
наставника одговарајуће стручне школе; 2) лице које
испуњава услове за стручног сарадника стручне школе; 3) дипломирани етнолог; 4) етнолог-антроплог;
5) професор одбране и заштите. Наведена лица могу
да изводе наставу уколико су у складу са прописом
којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника,савладала програм обуке за извођење наставе
из предмета грађанско васпитање за одговарајући
разред, односно која су претходно завршила неке од
следећих програма: Обука за наставника грађанско
васпитање, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће
одрастања, Умеће комуникације, Активна настаав
кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и
зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни
клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање
деце, Здраво да сте, или која имају завршен специјалистички курс за наставника грађанског васпитања
на одговарајућој високо школској установи. Кандидат
треба да испуњава опште услове прописане законом
за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/17 и 27/18), као и из члана 142 став 1 истог
закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог

закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова) доказ - уверење
надлежне установе). Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Диплому о стеченој стручној спреми - 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односне групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: Попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
(доставља у року од једне а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије, уверење о држављанству, оверен
препис/фотокопију, изод из матичне књиге рођених,
оверен препис/фотокопију, доказ о познавању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује
се дипломом), уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, лекарско уверење (уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима) - доставља се пре закључења
уговора о раду. Уверења, не старија од 6 месеци. Рок
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу Пољопривредна школа ”Шуматовац”, Ђорђевича бб
18220, Алексинац. Контакт телефони : 018/800-792,
800-793.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - други закони и 10/2019), односно лице које
је стекло одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена мастер академске студије, мастер
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струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцисциплинарне 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. год. 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. Кандидат који се пријављује на радно
место директора школе попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани
пријавни формулар треба да приложи: биографију
са кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма рада школе; доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију
дипломе), доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарауће
образовање нису стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља писани доказ да је положио
српски језик по програму високошколске установе
- оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном стажу - најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал), 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 („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.закони
и 10/2019), дужност директора основне школе може
да обавља и лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 за наставника те врсте школе и
најмање десет година рада у установи; доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
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 (уверење/потврда из МУП-а, не старије
од шест месеци - оригинал или оверену фотокопију),
доказ да против кандидата није покренута оптужница
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019) - потврда/уверење из надлежног суда (оригинал или оверену фотокопију - не старије од шест
месеци), доказ из привредног суда о неосуђиваности,
доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију - не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију - не старије од шест месеци), доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена
фотокопија), доказ о обуци и положеном испиту за
директора установе (оригинал или оверену фотокопију): пријава која не садржи доказ о положеној обуци
и испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора и правилник о
полагању испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у
законском року. Кандидат који је предходно обављао
дужност директора школе дужан је да достави доказ
о резултату стручно - педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Одредбом члана 33
Статута ОШ “Јастребачки партизани” утврђено је да
је рок за пријављивање на конкурс 15 дана од дана
његовог објављивања. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон,
адреса електронске поште ако је кандидат поседује).
Пријава са потребном документацијом подноси се у
затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за директора школе”. Документација се може доставити лично
или поштом на адресу: Основна школа „Јастребачки
Бесплатна публикација о запошљавању

партизани”, Нишка бб, 18252 Мерошина. Школа нема
обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 018/415-1434.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
Трњане

Наставник српског језика и
књижевности

са 72% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: поред општих услова кандидат треба да
испуњава и услове прописане чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника који изводе образовно-васпитни рад у складу са чланом 3 тачка 1; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије и да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да испуни услове
прописане чланом 140 став 1 и став 2 и чланом 141
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. У складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких,педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства www.mpn.gov.rs, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс поднети краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију
оверену од стране надлежног органа следећих докумената): извода из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу, без обзира на датум издавања), уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, ако је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу уверења о истом, доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику; доказ да није осуђиван према чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања.
Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина наставник стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Ближе информације се могу добити преко телефона
018/4844-250.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/316-867

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детта, односно до 15.04.2020.
године, са 45% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане законом и то:одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 139, 140, 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС”
број 88/2017, 27/18 - др закон и 10/19) које је стекао на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалситичке
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 четри године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајући степен и врсту образовања према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/17 и 13/2018).
Кандидат мора да има образовање и психолошких,
педагошких и методичких дисциплинастечено на
високо школској установи у току студија или након
дипломирања , од најмње 30 боодва од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европски система преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у
току студија поожио испит из педагогије , психологије или је положио стручни испит , односно испит
за лиценцу , сматра се да има образовање из члана
142 став 1 овог Закона; држављанство РС (уверење
о држављанству - оригинал или оверену копију),
психичку, физичку и здраствену способност за рад
са децом и ученицима ( лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду са изабраним
кандидатом), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безуусловна казна затовра у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици; одузимање малолетног лица, запуштење и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за
кривична дела примања или давање мита. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријамним формуларом
доставља установи. Уз захтев потребно је доставити оверен препис дипломе о завршеном образовању,
исправа коју издаје високошколска установа а којом
доказује да су стекли образовање из психолошких ,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из
високошколске установе да су у току студија положили испит из педагогије и психологије, доказ да су
положили стручни испит за лиценцу; извод из МКР;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци) и да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о
избору наставника, директор ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на психолошку поцену способности за рад са децом и иченицима; психолошку процену способности за рад са децом и ученицима; психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши сужба 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”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену
адресу.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДВА ХЕРОЈА“

36300 Нови Пазар, Косанчићева бб
тел. 020/381-447

Наставник здраствене неге

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлуке
УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и посебне
услове пописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања које је стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
дугог степена које комбинује целине одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; б) на основима студијама у трајању од најмање
четири године, по пописама који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, у скалду
са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здраство и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здраствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра
; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска
сестра; виша медицнска сестра општег смера; виша
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хирушког смера; виши медицински техничар; дипломирни организатор здравствене неге;
дипломирани организатор здравствене неге (мастер;
мастер организатор здравствене неге; мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне
акадмеске студије у области здравства); лице треба да
има претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравства и социјална заштита; 2. да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и 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 образовно-васпитни рад. Кандидат треба да доставе попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министрарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), оригинал или
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем
образовању у подручију рада Здравство и социјална
заштита, оригинал или оверену фотокопију уверење о
држављањсву Републике Србије; доказ о испуњавању
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основима
система образовања и васпитања односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евидеције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закон о основама система образовања и
васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закљчању уговора о раду. Кан-
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дидати који су изабрани у ужи избор, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом у
Националну службу за запошљавање Нови Пазар. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за
запошљавање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс уз потребну документацију и краћу биографију, заинтересовани кандидати могу доставити лично
или поштом на горе наведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона: 020/381-447.

НОВИ СА Д

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник словачког језика

са 49,50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства (до 06.04.2020.
године)

Наставник енглеског језика

са 96% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са боловања

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗДРАВКО ЧЕЛАР”

Наставник српског језика као
нематерњег

са 88% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са функције
(најдуже до 01.08.2022. године)

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
e-mail: skolazccelarevo@gmail.com

Наставник техничког и
информатичког образовања
(технике и технологије)

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена директора у првом мандату, са
80% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 - други закон, и 10/2019)
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 и
13/2018); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар који
преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn. gov.rs/ достављају: кратку биографију или
CV, оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, уверење о држављанству( оригинал или оверену фотокопију), уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси
кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
телефон бр. 021/760-014.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора
испуњавати и посебне услове прописне у члану 139,
140 и 141 Закона о основама система образовање и
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС број - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 3/2017, 13/2018 и
11/2019).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће
документе: доказ о одговарајућој стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности. Кандидати достављају и доказ о испуњености услова о знању
словачког језика - језик на коме се изводи настава.
Изабрани кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима такође пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна Служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 15

1. Редовни професор за ужу научну
област Филолошке и књижевне
науке
2. Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Музичка теорија
на одређено време 5 година

3. Наставник (сва звања) за област
Драмских уметности, ужа област
Анимација и визуелни ефекти
на одређено време 5 година или на
неодређено време

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

5. Ванредни професор за област
Музичке уметности, ужа област
Солфеђо
на одређено време 5 година

6. Доцент или ванредни професор
за област Музичке уметности, ужа
област Соло певање
на одређено време 5 година

7. Доцент за област Ликовних
уметности, ужа област Графика
на одређено време 5 година
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Наука и образовање

8. Доцент за област Ликовних
уметности, ужа област Сликарство
на одређено време 5 година

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

са 50% радног времена, на одређено
време 4 године или на неодређено
време

10. Стручни или виши стручни
сарадник за област Музичке
уметности, ужа област Камерна
музика (Гудачки квартет)
на одређено време од 4 године

11. Стручни сарадник корепетитор за
област Музичке уметности
на одређено време од 4 године

12. Стручни сарадник за област
Драмских уметности, ужа област
Глумачке вештине
на мађарском наставном језику, на
одређено време од 4 године

13. Стручни сарадник за област
Ликовних уметности, ужа област
Вајарство
на одређено време од 4 године

14. Сарадник у настави за област
Ликовних уметности, ужа област
Сликарство

са 50% радног времана, на одређено
време 1 година

15. Сарадник у настави за област
Музичке уметности, ужа област
Клавир

са 85% радног времена, на одређено
време 1 година

16. Сарадник у настави за област
Музичке уметности, ужа област
Клавир

са 30% радног времена, на одређено
време 1 година

17. Сарадник у настави за област
Примењених уметности и дизајна,
ужа област Графички дизајн
са 50% радног времена, на одређено
време 1 година
2 извршиоца

18. Сарадник у настави за област
Ликовних уметности, ужа област
Вајарство

са 50% радног времена, на одређено
време година
УСЛОВИ: општи услови за избор у звања наставника:
За радно место 1: научни назив доктора класичне
филологије стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом судијском програму у земљи или
диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању и
испуњени услови из члана 74. Закона о високом образовању. За радно место 2: научни назив доктора
музичке теорије стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или
диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању. За радно место 3: диплома доктора уметности или магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском
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програму у земљи или у иностранству, призната у
складу са Законом о високом образовању из области
драмских и аудиовизуелних уметности, односно високо образовање мастер академских студија из области
драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област
анимација и визуелни ефекти или високо образовање
мастер академских студија из области режија и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању. За радно место 4: диплома доктора уметности или магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском
програму у земљи или у иностранству, призната у
складу са Законом о високом образовању из области
ликовних уметности, ужа област фоторафија односно
високо образовање мастер академских студија из
области ликовних уметности, ужа област фотографија
и испуњени услови из члана 74. Закона о високом
образовању. За радно место 5: диплома магистра из
области методике солфеђа стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу
са Законом о високом образовању односно високо
образовање мастер академских студија из области
музичке уметности или музичке педагогије и испуњени
услови из члана 74 Закона о високом образовању. За
радно место 6: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању из области музичке
уметности, ужа област соло певање односно високо
образовање мастер академских студија из области
музичке уметности, ужа област соло певање и испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.
За радно место 7: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању из области ликовних
уметности, ужа област графика односно високо образовање мастер академских студија из области ликовних уметности, ужа област графика и испуњени услови
из члана 74 Закона о високом образовању. За радно
место 8: диплома доктора уметности или магистра
уметности стечена на акредитованом универзитету,
односно акредитованом студијском програму у земљи
или у иностранству, призната у складу са Законом о
високом образовању из области ликовних уметности,
ужа област сликарство односно високо образовање
мастер академских студија из области ликовних уметности, ужа област сликарство и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању. Обавезни и
изборни услови за радна места од 1 до 2 утврђени су
Правилником о ближим минималним условима за
избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду за поље хуманистичких наука, а за радна места
од 3 до 8 Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду за поље уметности. За радна места од 1 до
8. У звање наставника (доцент, ванредни професор и
редовни професор) може бити изабрано лице које
испуњава критеријуме прописане чланом 74 Закона о
високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету донетим од стране Националног савета за високо образовање, Статутом Универитета у Новом Саду, Статутом Академије
уметности и Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду. Услови за избор у звања сарадника:
За радно место 9: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске 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 уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године из
области музичке уметности, ужа област Гудачки
инструменти (виолина). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије
уметности. За радно место 10: високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске 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 уређује високо образовање до 10. септембра
2005. године из области музичке уметности, ужа
област Гудачки инструменти (виолончело). Кандидати
треба да испуњавају услове утврђене чланом 123 Ста-

тута Академије уметности. За радно место 11: високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске 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 уређује високо образовање до
10. септембра 2005. године из области музичке уметности, ужа област клавир. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 123. Статута Академије
уметности. За радно место 12: високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске 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 уређује високо образовање до 10. септембра
2005. године из области драмских уметности, ужа
област глума. Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене чланом 123. Статута Академије уметности.
За радно место 13: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске 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 уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године из
области ликовних уметности, ужа област вајарство.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности. За радно
место 14: студент мастер академских студија из
области ликовних уметности, ужа област сликарство,
студије првог степена завршене са укупном просечном
оценом најмање 8. Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене чланом 83 Закона о високом образовању и чланом 127. Статута Академије уметности. За
радна места 15 и 16: студент мастер академских
студија из области музичке уметности, ужа област клавир, студије првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене чланом 83 Закона о високом образовању и чланом 127 Статута Академије уметности. За радно место 17: студент мастер академских
студија из области примењених уметности и дизајна,
студије првог степена завршене са укупном просечном
оценом најмање 8. Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене чланом 83 Закона о високом образовању и чланом 127 Статута Академије уметности. За
радно место 18: студент мастер академских студија
из области ликовних уметности, ужа област вајарство,
студије првог степена завршене са укупном просечном
оценом најмање 8. Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене чланом 83. Закона о високом образовању и чланом 127. Статута Академије уметности.
Закон о високом образовању, Статут Универзитета у
Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом
Саду, Правилник о ближим минималним условима за
избор у звање наставника на Универзитету у Новом
Саду и упутство за попуњавање биографских података
за кандидате који конкуришу за наставна звања налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”). Сви кандидати достављају: Пријаву на конкурс која мора да
садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу, број телефона, имејл адресу; оверене фотокопије
диплома о завршеним одговарајућим студијама и
додатке дипломи; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење о
некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не
старије од 6 месеци); личну карту (фотокопија или
очитана биометријска лична карта). Осим наведене
документације, у зависности од радног места на које
конкуришу, кандидати достављају додатну документацију, и то: За радна места од 1 до 2 Попуњен образац
биографских података (Образац 1А НАУКА) који се
налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) откључан и
доказе о испуњавању услова радног места у складу са
чланом 74. Закона о високом образовању и Минималним условима за избор у звање наставника за поље
хуманистичких наука Правилника о ближим минималним условима за избор у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5. наведеног правилника За радна места од 3 до 8. Попуњен образац
биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се
налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) откључан и

06.11.2019. | Број 854 |

51

Наука и образовање

доказе о испуњавању услова радног места у складу са
чланом 74. Закона о високом образовању и Минималним условима за избор у звање наставника за поље
уметности Правилника о ближим минималним условима за избор у звање наставника на Универзитета у
Новом Саду и чланом 5. наведеног правилника. За радна места од 9 до 13. Попуњен образац биографских
података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 123. Статута Академије уметности. За радна места од 14 до 18. Попуњен
образац биографских података (Образац 2Б) који се
налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење о просечној оцени на студијама првог степена. Рок за
пријаву на Конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној
форми на адресу: Академија уметности, Нови Сад,
Ђуре Јакшића 7.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Грађевински
материјали, процена стања и
санација конструкција
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области грађевинско инжењерство, да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74.
Закона о високом образовању, чланом 143. Статута
Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Правилника
о ближим минималним условима за избор наставника
на Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Производни и
услужни системи, организација и
менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање
осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74. Закона о високом образовању,
чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Аутоматика и
управљање системима
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко
и рачунарско инжењерство, да је претходне степене
студија завршио са просечном оценом најмање осам
(8), односно да има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74. Закона о високом образовању,
чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.
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Наставник за ужу научну област
Метрологија, квалитет, еколошкоинжењерски аспекти, алати и
прибори и заснивање радног односа
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области: машинско инжењерство или инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно
да има најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, као и услови прописани
чланом 74. Закона о високом образовању, чланом
143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14.
Правилника о ближим минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област
Теоријска електротехника

и заснивање радног односа у звању
ванредног професора на одређено
време од 5 година или редовног
професора на неодређено време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко
и рачунарско инжењерство, да је претходне степене
студија завршио са просечном оценом најмање осам
(8), односно да има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74. Закона о високом образовању,
чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област
Логистика и интермодални
транспорт и заснивање радног
односа у звању ванредног
професора на одређено време од 5
година или редовног професора на
неодређено време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области: саобраћајно инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8), односно да има најмање
три године педагошког искуства на високошколској
установи, као и услови прописани чланом 74. Закона
о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације
на одређено време од 3 године, са 70%
радног времена

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из
области електротехничко и рачунарско инжењерство и студент је докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање осам или завршене магистарске
студије из области електротехничко и рачунарско
инжењерство по законима пре доношења Закона о
високом образовању и има прихваћену тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84.
Закона о високом образовању, чланом 156. Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 164. Статута
Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом
12. Правилника о ближим минималним условима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Архитектонско/
урбанистичко планирање,
пројектовање

и теорија и заснивање радног односа на
одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из
области електротехничко и рачунарско инжењерство
и студент је докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање осам или завршене магистарске студије из
области архитектура (ТТ) по законима пре доношења
Закона о високом образовању и има прихваћену тему
докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84. Закона о високом образовању, чланом 156.
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164. Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12. Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Електроенергетика

на одређено време од 3 године, са 5%
радног времена
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен
научни назив доктора наука, односно доктора уметности или одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско инжењерство, као и
услови прописани чланом 13. Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника и сарадника
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Метрологија, квалитет, еколошкоинжењерски аспекти, алати и
прибори
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни назив доктора наука, односно доктора
уметности или одбрањена докторска дисертација из
области: машинско инжењерство или инжењерство
заштите животне средине и заштите на раду, као и
услови прописани чланом 13. Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Теоријска и примењена хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни назив доктора наука, односно доктора
уметности или одбрањена докторска дисертација из
области хемијске науке, као и услови прописани чланом 13. Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника
у настави за ужу научну
област Примењено софтверско
инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно
основне академске студије или завршен факултет по
законима важећим пре доношења Закона о високом
образовању са просечном оценом најмање осам (8) из
области елекротехничко и рачунарско инжењерство и
уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом
83. Закона о високом образовању, чланом 155. Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163. Статута
Факултета техничких наука, чланом 11. Правилника
о минималним критеријумима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом
Саду.
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ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса);
краћу биографију са библиографијом (списак радова);
оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са
свих нивоима студија. За дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану или очитану
личну карту; потврду о оцени резултата педагошког
рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује
педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат није
правоснажно осуђиван за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених
научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и
сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума
или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира, доказе о руковођењу
или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским
академским студијама. За избор у звање сарадника
у настави приложити и: потврду да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких
академских студија. За избор у звање асистента приложити и: потврду да је кандидат студент докторских
студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра
наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације,
односно докторског умнетничког пројекта. За избор у
звање: доцента, ванредног професора или редовног
професора приложити и: попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање
наставника UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту
Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje.
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно
је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде
и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду
надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно
је доставити решење о именовању комисије. За учешће
у програмским и организационим одборима скупова,
неопходно је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно
је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат може доставити и друге доказе (научне радове у
којима се види цитираност, одштампану листу цитата
са Сцопус-а и сл.). Ако је научни рад који представља
услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа
са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном
процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену
адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”

21300 Беочин, Милоша Црњанског бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник Републике Србије”),
бр. бр. 88/17, 27/18-др.закони и 10/19) и то да има:
одговарајуће високо образовање за наставника те
врсте школе и и подручја рада, педагога и психолога,
стечено: на студијама другог степена (мастер академБесплатна публикација о запошљавању

ске 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),или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад
наставника, педагога и психолога; обуку и положен
испит за директора установе; пријава ће се сматрати
потпуном и уколико кандидат нема положен испит за
директора установе. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од 2; најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
ржављанство Републике Србије; зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, оверену фотокопију дозволе за
рад, оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора - потврду о радном стажу у установи на
пословима образовања, након стеченог одговарајућег
образовања (не старије од 6 месеци); лекарско уверење - да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора достави ново
лекарско уверење; уверење надлежног министарства унутрашњих послова 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 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), уверење
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношење оптужног предлога
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања, оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци),
уверење надлежног привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности, оригинал или оверена фотокопија (не старије
од 6 месеци), уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверена фотокопија (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија (не старије до 6 месеци), доказ о знању српског језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује, доказ о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора школе), радна биографија, преглед кретања у
служби са предлогом рада директора школе. Изузет-

но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2.
овог закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140. став 3. овог закона за наставника те врсте
школе, 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. Директор се бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат
попуњава пријемни 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 на адресу: Основна школа
„Јован Грчић Миленко“, Беочин, Милоша Црњанског
бб, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање. Ближе информације о конкурсу се могу
добити од секретара школе на телефон: 021/871-341.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ“
21214 Сириг, Новосадска 1
тел. 021/849-018

Наставник предметне наставе енглески језик

са 66,67% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене (породиљско
одсуство и одсуство са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: услове испуњава лице које има одговарајуће
високо образовање за наставника у складу са чланом
139. став 1. и члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/18) стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; обавезно
образовање из члана 140 овог Закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат треба и да: има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик
и језик на коме остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи. Уз пријаву
на конкурс кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ
о одговарајућем образовању, држављанству РС, доказ
из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности, уверење из суда, извод из матичне књиге рођених. Доказ
о здравственој способности доставља кандидат који је
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изабран, пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву
кандидат доставља оригинале или оверене копије
докумената, не старије од шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ “Данило
Зеленовић”, 21214 Сириг, Новосадска 1. Контакт телефон: 021/849-018. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Домар школе

на одређено време, замена одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног
односа: 1) психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, 2) 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; 3) држављанство Републике Србије, 4)
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидати морају да испуне и посебан услов
у смислу одговарајућег образовања и то: средње
образовање, изузетно: основно образовање и радно
искуство на тим пословима. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
формуларом достављају школи. Адреса на којој се
налази формулар: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc
Потребна докумантација: доказ о испуњености услова
одговарајућег образовања и држављанства, доказ да
кандидат није осуђиван (тачка 2 услова), док се доказ
о испуњености услова психичке, физичке и здравствене способности подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са потребном документацијом
слати искључиво на адресу: Медицинска школа „Стевица Јовановић”, 26000 Панчево, Пастерова 2.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге
рођених; 3. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 4. доказ о неосуђиваности, уверење из казнене евиденције са подацима
о неосуђиваности 5. кандидати попуњавају пријавни
формулар, објављен на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Докази о испуњености услова под ред. бр. 2),
3) и 4) овог текста саставни су део пријаве на конкурс,
а школа може да их прибави и пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Основна школа „Доситеј
Обрадовић” Опово, Братства јединства 14, у року од
8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Наставник разредне наставе

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА”

26000 Панчево, Војводе Петра Бојовића 12
тел. 069/308-0629
e-mail: pancevo@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
професор немачког језика и књижевности / мастер
професор немачког језика и књижевности. Трајање
конкурса: до 30.11.2019. године. Контакт са послодавцем: слање пријава за посао мејлом, јављање кандидата на телефон: 069/309-0584, лице за контакт:
Владан Глишић.

26204 Опово, Братства јединства 14

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, а
најдуже до 31.08.2020. године

Наставник технике и технологије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2020.
године

Наставник технике и технологије

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2020.
године

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/20. године

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да
испуњава и услове у складу са чл. 139, 140, 141. став
7, и чл. 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС” бр. 13/2018); и то: 1) да има
одговарајуће образовање и звање у складу са наведеним Правилником, 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 које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик (диплома издата на српском језику која
је приложена као доказ о завршеној одговорајућој
спреми, сматра се доказом о знању српског језика).
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос и уђу у ужи избор биће упућени на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима код Националне службе за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију
са адресом и контакт телефоном и доказе: 1. оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; 2. оригинал уверења о држављанству Републике Србије са холограмом или оверену фотокопију

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које
испуњава услове прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140
став 1 и став 2, Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019) и услове прописане
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), односно, да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, за педагога
или психолога, стечено 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има дозволу за рад наставника, педагога или психолога (лиценца или стручни
испит), да има обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит
за директора у законом прописаном року), да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за 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 није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик, као језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за директора не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из става 4. члана 7. Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015).
Уз пријаву кандидат подноси следеће доказе: CV (био-
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графске податке), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу (дозволи за рад), потврду о раду у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања са описом послова које је
обављао, оригинал или оверена копија, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење о држављанству РС - оригинал или
оверена копија (не старије од шест месеци), уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага, не старије
од шест месеци, уверење из казнене евиденције издато
од надлежне полицијске управе о неосуђиваности за
кривична дела из члана 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),
односно 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, не старије од шест
месеци, уверење привредног суда да кандидат није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених (нови образац са холограмом) оригинал или оверена копија, фотокопију важеће личне
карте или очитану биометријску личну карту; доказ да
кандидат зна српски језик, као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, у обавези су да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика (оригинал или оверена фотокопија), уверење о обуци и положеном испиту за директора, пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту
за директора неће се сматрати непотпуном а изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора, предлог програма рада директора
школе за мандатни период, евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, организационе, педагошке
и друге способности. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, Комисија за избор директора цени доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (потребно је приложити извештај
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави
кандидат који је претходно обављао дужност директора
школе, дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
ако су извршени за време док је кандидат био директор установе. Сви докази се прилажу у оригиналу или
овереним копијама. Пријава на конкурс, са доказима о
испуњавању услова, доставља се лично или поштом на
адресу: Основна школа „Мирослав Антић Мика” Панчево, Душана Петровића Шанета 11, са назнаком „Конкурс за директора”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе, број телефона: 013/361-600.

ПИРОТ
ОШ „ХРИСТО БОТЕВ“

18320 Димитровград, Христо Ботев 3
тел. 010/361-476

Наставник грађанског васпитања

за други циклус основног образовања
и васпитања, са 55% радног времена,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са функције
УСЛОВИ: 1) Поред испуњености општих услова предвиђених Законом о раду, потребно је да кандидат
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
Бесплатна публикација о запошљавању

(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19)
и чланом 2 Правилника 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 то: професор педагогије;
дипломирани педагог, општи смер или смер школске
педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; професор психологије; дипломирани психолог,
општи смер или смер школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; лице које испуњава услове да
изводи наставу из предмета страни језик, у складу са
правилником којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи;
дипломирани социјални радник, са положеним стручним испитом, односно испитом за лиценцу у области
образовања; дипломирани педагог; професор географије; дипломирани географ; лице које испуњава
услове да изводи наставу из предмета српски језик,
у складу са правилником којим је прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; мастер педагог; мастер психолог; мастер
филолог; мастер професор језика и књижевности;
дипломирани психолог - мастер; дипломирани педагог
- мастер; мастер географ; дипломирани географ - мастер; мастер професор географије; лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета историја, у
складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; лица која испуњавају услове за обављање
стручних послова: социјални радник, дефектолог,
логопед и андрагог; дипломирани географ - просторни планер; лице које испуњава услове за извођење
наставе из предмета матерњи језик националне мањине, у складу са правилником којим је прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; лице које испуњава услове за извођење
наставе из изборног предмета матерњи језик/говор
националне мањине са елементима националне културе, у складу са Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи; лице које
испуњава услове за наставника основне школе; лице
које испуњава услове за стручног сарадника основне
школе; дипломирани музички педагог. Сва наведена лица морају имати савладан програм обуке за
извођење наставе из предмета грађанско васпитање
за одговарајући разред, у складу са прописом којим
се уређује стално стручно усавршавање и стицање
звања наставника, васпитача и стручних сарадника,
односно претходно завршене неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања,
Интерактивна обука/тимски рад, Умеће одрастања,
Умеће комуникације, Активна настава кроз учење,
Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови,
Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни
клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање
деце, Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на
одговарајућој високошколској установи. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски и бугарски језик). Кандидат
је дужан да уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, приложи: оригинал/оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал/
оверену копију уверења из МУП-а о неосуђиваности
за наведена кривична дела - не старије од 6 месеци,
оригинал/оверену копију уверења о држављанству не старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ да зна српски

језик и језик на којем остварује образовно васпитни
рад, односно српски и бугарски језик (сведочанство
или диплома издата и стечена на српском, односно
бугарском језику или уверење о положеном испиту из српског, односно бугарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - оригинал или
оверена копија), потписану биографију са адресом и
контакт телефоном. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду.

Наставник шпанског језика

са 22,22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: 1) Поред испуњености општих услова предвиђених Законом о раду, потребно је да кандидат
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19)
и чланом 2 Правилника 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 то: професор, односно
дипломирани филолог за шпански језик и књижевност; професор шпанског језика и хиспанских књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил шпански језик); мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил шпански језик). Кандидат треба и
да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик. Кандидат
је дужан да уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, приложи: оригинал/оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, оригинал/оверену копију уверења из МУП-а о неосуђиваности за
наведена кривична дела - не старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију уверења о држављанству - не
старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију извода
из матичне књиге рођених, доказ да зна српски језик
(сведочанство или диплома издата и стечена на српском језику или уверење о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - оригинал или оверена копија), потписану
биографију са адресом и контакт телефоном. Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу
се поднети лично или поштом, на адресу: ОШ „Христо
Ботев”, 18320 Димитровград, Христо Ботев 3. Додатне
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, телефон: 010/361-476.

Посао се не чека,
посао се тражи
06.11.2019. | Број 854 |
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ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

18300 Пирот, Војводе Степе 15

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова, услови за пријем у
радни однос код Послодавца утврђени су Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова ПУ “ Чика Јова Змај” Пирот и то: 1) одговарајуће
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 да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
знање српског језика и језика на којем се остварује
васпитно образовни рад. Услови за пријем у радни
однос доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. У радни однос ради
обављања посла васпитач може бити примљен кандидат који има стечено одговарајуће образовање и
то: стручна спрема / образовање - васпитач високо
образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и специјалистичке
струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10.септембра
2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове
конкурса, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом 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.
Конкурсна комисија спроводи писмену проверу и
усмени разговор и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављене писмене
провере и усменог разговора са кандидатима. Дан
када се очекује да ће се обавити писмена провера
и усмени разговор са кандидатима који испуњавају
услове за пријем у радни однос је 30 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Рок за пријављивање
је 10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја кандидати достављају потребну документацију: доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству); доказ о о стеченом образовању
(оверена фотокопија дипломе или уверења); доказ
о неосуђиваности (тачка 3) услова за пријем у радни
однос, не старије од 6 месеци. Као доказ о знању
језика на ком се остварује васпитно образовни рад,
сматра се да је образовање стечено на српском језику на основу дипломе о стеченом образовању или
други одговарајући докумен о знању српског језика. Пријава на конкурс/пријавни формулар садржи наведено све доказе које кандидат прилаже
уз пријаву. Пријаве лично доставити или слати на
адресу: ПУ „Чика Јова Змај” Пирот, Војводе Степе
15. Информације о конкурсу могу се добити код
секретара, тел. 062/8026-324.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: лице које има III или IV степен стручне
спреме; лице које је завршило уводну обуку за педагошког асистента; лице које има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
лице које није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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;
лице које има држављанство Републике Србије; лице
које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву је
потребно доставити: попуњен формулар за пријаву
на конкурс, преузет са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, биографију (CV), оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију сертификата о завршеној обуци
за педагошког асистента, оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци) и
оверену копију уверења о неосуђиваности. Пријаве
доставити на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

1. Педагошки асистент

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове
у погледу врсте стручне спреме: завршена уводна обука према Правилнику о програму обуке за педагошке
асистенте („Службени гласник РС” број 11/10).

2. Професор разредне наставе

за рад у матичној школи, на одређено
време до повратка радника са функције
помоћника директора до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу врсте стручне спреме: наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи: 1) професор разредне наставе, 2)
професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

3. Професор физичког васпитања

за 6 часова за рад у истуреном
одељењу у Расници, на одређено време
до повратка радника са функције
помоћника директора до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове
у погледу врсте стручне спреме: професор физичког
васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране, професор физичког васпитања - дипломирани

организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта; професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и физичке културе.

4. Професор енглеског језика

са 54% норме за рад у матичној школи,
на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове
у погледу врсте стручне спреме: наставу и друге облике образовно-васпитног рада енглеског језика може
да изводи: 1) професор одговарајућег страног језика, 2) професор разредне наставе, 3) дипломирани
филолог, односно професор језика и књижевности, 4)
дипломирани школски педагог или школски психолог,
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог,
6) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним
студијама положило испите из педагошке психологије
или педагогије и психологије, као и методике наставе, 7) професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, 8) професор разредне наставе, који
је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 9)
дипломирани библиотекар - информатичар, 10) мастер филолог, 11) мастер професор језика и књижевности, 12) мастер учитељ, 13) дипломирани учитељ
- мастер, 14) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира, 15) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 16) мастер библиотекар - информатичар.
Лица из. тач. 2), 4), 5), 6), 9), 10) 11) 12), 13) и 16) која
нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког
европског оквира). Лица из. тач. 3), 14) и 15) треба да
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила
одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких
катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од
Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. Предност за извођење наставе
из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају мастер
професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно
мастер филолог (одговарајући студијски програм или
главни предмет/профил), односно професор, односно,
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер,
односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у
предметној настави са положеним испитом Б2.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) одговарајућа стручна спрема; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од намање три месеца, као и за или није
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело
против достојанства личности или морала; 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
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са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе
или уверење на горенаведену адресу или у просторијама секретаријата школе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

ОШ ”МЛАДОСТ”
18215 Велико Боњинце

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора,
за рад у издвојеном одељењу у Модрој
Стени
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона: 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника разредне
наставе за рад у школи према чл. 2 ст. 1 Правилника
о степену и врсти образовање 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) и то: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука. Лице мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе
следећу документацију: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу; пријава која не садржи доказ
о положеном испиту за лиценцу неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за лиценцу;
доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се овереном
фотокопијом јавне исправе о стеченом образовању,
а уколико стечено образовање није на језику на ком
се остварује образовно васпитни рад потребан је
доказ да је кандидат положио испит из српског језика
по програму одговарујће високошколске установе);
уверење из суда опште надлежности да се против
кандидата не води кривични поступак, не старије од
дана објављивања конкурса; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија; извод из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена копија; биографске
податке, односно радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима - лекарско уверење (не старије од 6
месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Податке из казнене евиденције прибавља школа.
Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc
Бесплатна публикација о запошљавању

одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за наставника разредне наставе“.
Рок за подношење пријаве: 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, преко тел. 010/2681-028.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник разредне наставе

на одређено време, до истека мандата
директору школе коме мирује радни
однос, а најкасније до 25.10.2023.
године, за рад у централној школи
УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће образовање; 2)
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) познавање српског језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребна документација: формулар за
пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; биографија (CV); 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 разредне наставе / професор
педагогије са 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; извод из казнене евиденције о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); 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 средњем, 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 пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Формулар за пријаву на конкурс са потребним документима
слати на адресу школе или предати лично код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел. 012/223-375

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запосленог са
функције помоћника директора, а
најдуже до краја школске 2019/2020.
године
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 о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 2 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 2 тачка 1), 3)-5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 2 тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс 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. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Конкурс се објављује у публикацији
„Послови“ НСЗ. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована од стране директора школе. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете; оверена фотокопија дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал уверење о неосуђиваности из МУП-а; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из страног језика (само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака о чему ће кандидати
бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама Основне школе “Вук Караџић”
у Пожаревцу, Моравска 2, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на контакт адресе
које су навели у својим пријавама. Пријаве слати на
горенаведену адресу, лично или поштом.

Посао се не чека,
посао се тражи
06.11.2019. | Број 854 |
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СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ“

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

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; 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
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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:
Средња школа „Милоје Васић”, Житни трг 4, Велико
Градиште. 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:
012/663-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056

Наставник информатике и
рачунарства

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције

Наставник технике и технологије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције

Наставник хемије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.закони и 10/19) и
то: одговарајуће образовање у складу са члановима
140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18др.закони и 10/2019), као и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштитећних међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
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. У складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-

на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану молбу са
биографијом; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе
о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандиадат ће доставити пре закључења уговора о раду
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање
као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе:
Основна школа „Миша Живановић”, Маршала Тита 12,
12253 Средњево, са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач

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) високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године, или 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 мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну
биографију,са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, уверење да
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни
формулар (образац пријавног формулара кандидати
преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја); Кандидати подносе документа у
оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање.
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично
или путем поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука
Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и
секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов“‚
Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог радника са функције
УСЛОВИ: одговарајуће 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 са
претходно завршеним студијама 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, са претходно завршеним студијама
првог степена из научне, однодно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, образовни профил: професор разредне наставе; професор
педагогије са 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.
Обавезно 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. Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има образовање из ове тачке; 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 за које 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); потврду високошколске установе о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење о положеном стручном испиту/уверење о положеном испиту
за лиценцу; уверење о неосуђиваности (оригинал или
оверена фотокопија); извод из МК рођених и уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци). Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Оглас објављен у публикацији „Послови”
23.10.2019. године, број 852, поништава се за
радно место: чистачица на одређено време,
ради замене одсутне запослене преко 60 дана.
У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОШ “II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”
11325 Марковац, 8. октобар 10
тел./факс: 026/4861-006, 4861-030
e-mail: osmarkovac@gmail.com

Наставник историје

за 20% радног времена, на одређено
време, замена преко 60 дана, а најдуже
до краја школске 2019/2020. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да, поред општих услова,
испуњавају и посебне услове прописане чланом 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019) и то: одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 и 142, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 3/2017 и 13/2018) за рад на радном месту
настанвник историје; да има психичку, физичку и
здравствену способностза рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 праавом, без
обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држвљанство Републике Србије и да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васџпитања, кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установиу
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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)
- не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању образовања из психолошкуих, педагошких и методичких
дисциплина (потврду високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику ). Доказ да има психичку и физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду( лекарско уверење).
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Домар/ложач

на одређено време, замена преко 60
дана, а најдуже до краја школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу
са Законом и то: 1) да има завршено основно образовање и васпитање; 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 које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик. Копије морају
бити оверене, овера не сме бити старија од шест месеци. Лекарско уверење се доставља до коначности
одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе: 8.
октобар 10, 11325 Марковац, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, број телефона: 026/4861-006.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Оглас објављен у публикацији „Послови”
09.10.2019. поништава се за радно место: професор клавира, на одређено време до повратка
радника са одсуства ради неге детета.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр.88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19),
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом
образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су утврђивали високо образовање до
10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије или психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; 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
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и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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: оверен препис
(копију) дипломе о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије или психологије или доказ да је кандидат
положио стручни испит, односно испит за лиценцу;
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, 27/18-др. закон и 10/19);
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
адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра Костића 1, 11328
Водањ. Сва потребна обавештења могу се добити код
секретара школе на број телефона 026/4715-004.

Наставник информатике

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсустног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат
који мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19), стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању,
односно образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који
су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и
11/19). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 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 методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142
ст. 1 овог Закона; 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 родоскрвнуће,
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: оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању са исправом којом се доказује да је канди-
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дат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије или психологије или доказ да
је кандидат положио стручни испит, односно испит за
лиценцу; 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, 27/18 - др.
закон и 10/19); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија). Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра
Костића 1, 11328 Водањ. Сва потребна обавештења
могу се добити код секретара школе на број телефона
026/4715-004.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“
Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 10/2019) и чл. 2 ст. 1 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019): професор
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер и професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу; да испуњавају
остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од
6 месеци) Полицијске управе 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 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 оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који
нису образовање стекли на српском језику). Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Васпитач

рад у одељењима на српском језику,
до повратка привремено одсутног
запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије), студије у трајању од три године или
више образовање - васпитач; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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 (члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања); 4) да је држављанин Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете (http://www.mpn.gov.
rs/), а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Напомена: Сходно одредбама чл. 154 и 155 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 88/17) којма је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос
у установи кандидат попуњава формулар и потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство просвете је
поставило: формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања. Уз пријавни формулар кандидати достављају: диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од
6 месеци); диплому о стеченом образовању или уверење
да је положио испит из српског језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе ако кандидат - васпитач није стекао одговарајуће образовање на
српском језику. Доказ из тачке 2 - лекарско уверење изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о
раду, а доказ из тачке 3 - уверење из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије прибавља установа по службеној дужности. Некомплетне и неблаговремене пријаве,
као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање. Претходну психолошку
процену способности кандидата за рад са децом (кандидати који испуњавању услове по конкурсу и који су
ушли у ужи избор), вршиће надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаву са документацијом доставити на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Пословно право
Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука правне науке, са докторском дисертацијом из уже научне области Пословно право. Поред наведених услова,
кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
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ник РС” 88/17) Статута Универзитета у Новом Саду бр.
01-198/1 од 8. марта 2018. године, Статута Економског
факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018.
године, Правилника о ближим мимималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 8.
септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године,
1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године и 9.
октобра 2018. године), и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: подаци о кандидату пријављеном на конкурс
за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак
реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној
форми и у електронској форми на CD-у (образац и упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду
www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у
случају чиповане личне карте потребно је доставити
очитану личну карту), оверене фотокопије диплома,
списак радова и саме радове, потврду о томе да лице
није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања исправе које издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета,
Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и
Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати
запримљену конкурсну документацију кандидатима.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року
од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

ГИМНАЗИЈА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник хрватског језика и
књижевности

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: професор хрватског језика и књижевности;
професор српскохрватског језика и опште лингвистике; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српскохрватског језика; професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводсрвене
послове

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: поред дефинисане стручне спреме кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и то да: да има одговарајуће образовање. Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018) Правилника о организацији и систематизацији радних места
Бесплатна публикација о запошљавању

у Гимназији “С. Марковић” у Суботици, има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 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,
има држављанство Републике Србије, зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију Уверења о
држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског језика и језика на којем остварује образовно васпитни рад - доказ
да је кандидат средње, више или високо образовање
стекао на српском језику или да је положио испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ о знању српског језика је у обавези
су да достави кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику, док кандидат који је
одговарајуће образовање стекао на српском језику
испуњеност овог услова доказује дипломом о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе доказао
је испуњеност овог услова). Доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад доказује се
овереном фотокопијом сведочанства (средњег образовања), дипломе или потврде о положеном испиту
о знању језика на одговарајућој високошколској установи. Лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и
чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Конкурс траје 8 дана од дана обљављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве слати на адресу Гимназија
“Светозар Марковић” Петефи Шандора број 1 24000
Суботица

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Педагошки аситент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду (“Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - ОУС и 113/17), кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме, савладан програм обуке за педагошког саситента прописан
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тј. завршен програм обуке за педагошког
асистента, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-

тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије, да лице зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад; познавање
ромског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографију, попуњен пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја www.mpn.gov.rs оригинал или оверену фотокопија дипломе, оригинал или оверену фотокопију
документа којим се доказује савладан програм обуке
за педагошког асистента (уводни модул), уверење из
казнене евиденције МУП-а о некажњавању, доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона (да је
стекло средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положио испит из тог језика по програму високошколске установе) доказ о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који
испуњавању услове за оглашено радно место, упућују
се на проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контакт адресу у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ “Сечењи Иштван“ у Суботици, Карађорђев
пут 94, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на контакт телефон који су навели у
својим пријавама. У складу са чланом 155 став 7 Закона, установа у поступку избора педагошког асистента прибавља мишљење надлежног органа јединице
локалне самоуправе. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду.Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „За
конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава, о чему ће бити обавештени
сви кандидати, у складу са Законом. Контакт телефон:
024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ “МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/2301-014

Наставник руског језика

на одређено време ради замене
запосленог који обавља функцију
директора школе, са 55,55% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања 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 прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 европским системом преноса
бодова), односно следећи степен и врста стручне спреме: професор, односно дипломирани филолог за руски
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил руски језик); мастер професор слависта - руски језик и књижевност. Остали
услови: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског
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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, 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; радну
биографију; оверену фотокопију дипломе; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности из МУП-а. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са приложеном документацијом доставити на горенаведену адресу, лично
или поштом, са назнаком „Конкурс за наставника руског језика”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2717-125
e-mail: osbrankor@ptt.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: чланом 122 став 2 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) прописано је
да директор школе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
и то: да има одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе, педагога
или психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије ) и то: 1)
на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; 2) на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, при чему мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до 10
септембра 2005. године; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има обуку и
положен испит за директора установе; да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за 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 мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно - васпитни рад. Кандидати су дужни да
поднесу доказе о испуњености прописаних услова и
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то: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању за наставника основне школе, педагога или психолога; оверен препис или фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврду/е о раду у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (у оригиналу); доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење МУП-а
о некажњавању/ извод из казнене евиденције издато
по објављивању конкурса); уверење Привредног суда
да кандидат за директора није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (издато по објављивању конкурса); уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела наведена у конкурсу (издато по објављивању конкурса); оверен препис/фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује),
доказ о држављанству (уверење о држављанству
не старије од 6 месеци или оверена копија уверења
о држављанству не старијег од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија извода); доказ о знању српског језика у складу
са чланом 141 став 7 Закона (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику);
очитану личну карту, доказ о резултатима стручно
педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су предходно обављали дужност
директора установе - фотокопија); преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Програм рада кандидата и план развоја школе (обавезно). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о регулисању
права и обавеза директора школе. Кандидат је дужан
да попуни пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технилошког развоја, који у штампаној форми доставља школи
уз пријаву.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс заједно са потребном
документацијом и прилозима доставља се препорученом пошиљком или лично на адресу Основне школе „Бранко Радичевић, Шид, Петра Кочића бб, 22240
Шид, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за
избор директора школе”. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
За све додатне информације кандидати се могу обратити секретару школе радним даном од 8 до 12 часова,
на телефон: 022/2717-125 или на имејл-адресу школе:
osbrankor@ptt.rs.

ШАБАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

у складу са европским системом преноса бодова; 2.
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 10/2019), односно непостојање правоснажне пресуде за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. познавање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који кандидат може
преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти образовања,
уверење о држављанству и доказ о неосуђиваности.
Доказ о психофизичкој способности кандидата прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва документа кандидати прилажу као оверене копије или у оригиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају у конкурсном року од 8 дана од
дана објављивања, на гоернаведену адресу.

ОШ “ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-047

Професор разредне наставе

у издвојеном одељењу Поцерски
Метковић, на одређено време до
повратка радника са боловања, а
најдуже до 31.8.2020. године

Професор биологије

са 20% радног времена, у издвојеној
јединици Варна, на одређено време
до повратка радника са боловања, а
најдуже до 31.8.2020. године

Професор географије

са 35% радног времена, у издвојеној
јединици Варна, на одређено време
до повратка радника са боловања, а
најкасније до 09.04.2020. године

Професор биологије

са 50% радног времена у Шапцу, на
одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, а најкасније до
31.8.2020. године

Професор математике

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена, на одређено
време до повратка на рад запослене
која користи право на породиљско
боловање и право на одсуство са рада
због неге детета
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: 1. стечено
одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 10/2019): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; испуњеност услова у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњој стручној школи
и поседовање образовања 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,

са 80% радног времена у Шапцу, на
одређено време до повратка радника
са боловања, а најкасније до 31.8.2020.
године

Професор разредне наставе

у издвојеном одељењу Варна, на
одређено време до повратка радника
са боловања, а најкасније до 31.8.2020.
године

Професор географије

са 10% радног времена, у издвојеном
одељењу Варна, на одређено време
до повратка радника са боловања, а
најкасније до 09.04.2020. године

Професор српског језика и
књижевности

у Шапцу, на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства, а
најкасније до 31.05.2020. године
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Професор српског језика

са 50% радног времена, у Шапцу, на
одређено време до повратка радника
упућеног на рад у иностранство, а
најкасније до 31.8.2020. године

Професор српског језика

са 50% радног времена, у Шапцу, на
одређено време до повратка радника
упућеног на рад у иностранство,
а најкасније до 31.8.2020. године

Професор математике

са 20% радног времена, у Шапцу,
на одређено време до повратка радника
са боловања, а најкасније до 31.08.2020.
године

Професор музичке културе

са 90% радног времена, у Шапцу, на
одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, а најкасније до
31.8.2020. године

Професор разредне наставе

у издвојеном одељењу Грушић,
на одређено време до повратка радника
са функције, а најкасније до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему,
VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017 и 27/2018 - и др. Закони) и уз пријаву на
конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1)
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену
фотокопију дипломе); 2) потврду о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3) потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од намање 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 протув 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) извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5) уверење о држављанству Републике Србије-не старије од
6 месеци, 6) доказ о познавању српског језика и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су
део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу или
лично предати у Секретаријату школе у времену од 08
до 14 часова.

УЖИЦЕ
ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Наставник шпанског језика

са 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник физике

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

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 139 и 140 Закона: 1) да има одговарајуће образовање 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,
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву на
оглас, кратку биографију или CV, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
( доказ подноси кандидат пре закључења уговора о
раду). Рок за пријављивање на конкурс 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.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању доцент за ужу
научну област Теорија и методика
физичког васпитања, спорта и
рекреације
са 30% радног времена, на одређено
време од 5 година

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

ВАЉЕВО
ОШ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци
тел. 014/274-507

Педагог школе

на одређено време преко 60 дана, ради
замене запосленог који обавља дужност
директора школе, а до повратка
запосленог са радног места директора
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају, поред
општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и
посебне услове прописане чл. 139 и чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр.88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19),
и то: 1) има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије); основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) и
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 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 родоскрвнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторено
понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву, кандидат доставља
доказе о: биографију; оригинал или оверена копија
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву, сви тражени докази
морају бити достављени као оригинали или оверене
копије оригинала. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс, неће се узимати у разматрање при
одлучивању по конкурсу. Пре доношења одлуке о
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве доставити лично или послати на горе
наведену адресу са назнаком “За конкурс - за пријем у
радни однос, на радно место: -педагог школе”.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“МУХАРЕМ КАДРИУ”
Бујановац
Село Велики Трновац
тел. 017/656-671

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образованња и
васпитања (“Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18
и 10/19), то јест високо образовања стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциполинарне,
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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 уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005 године.
Лице из става 1 тачка 1) под тачка (2) овог конкурса
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одгиварајући предмет, односно групу предмета; да кандидат испуњава услове за наставника те врсте школе и подручје
рада, педагога или психолога: да поседује лиценцу за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора школе положии у року од две године
од дана ступања на дужности); да поседује дозволу
за рад (лиценца) наставника; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да поседује држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 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;
најмање осам година рада на пословима образовања
и васпитања у установи-школи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може бити изабрано лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
стручни испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стерченог одговарајућег образовања; да кандидат испуњава услове за наставника те
врсте школе и подручја рада, педагога или психолога.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис - фотокопију дозволе за рад наставника васпитача и стручног срадника (лиценца); оверен препис - фотокопију уверење
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 оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд, уверење о неосуђиваности
- привредни суд и уверење о некажњавању - МУП);
потврду о радном испкуству, односно годинама рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; потврде од одговарајуће установе да кандидат зна српски
језик и језик на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
- лекарско уверење (може бити старије од 6 месеци,
кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључивања уговора, доставити ново лекарско уверење);
оверена фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредовања, извештај просветног саветника (само
за кандидате који су претходно обављали дужности
директора установе); преглед кретања у службии са
биографијским подацима (необавезно); доказ о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Настава се изводи на албанском језику. Пријавни
формулар (на званичној интернет страници Министар-
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ство просвете, науке и технолошког развоја http/www.
mpn.gov.rs./wp-content/uploads/2015/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, попуните и одштампајте и заједно
са осталом потребном документацијом о испуњености
услова конкурса подносе се лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу ОШ “Мухарем
Кадриу”, 17528 Велики Трновац, са назнаком “Конкурс
за директора школе”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у секретаријату школе или преко телефона: 017/656-671. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови“
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/423-630

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чланом 122 ст. 1 ст. 2 и
ст. 5 чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 - др. закони), 1) да
има 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, трансдициплинарне студије другог
степена које комбинију 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) мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе (кандидат који
нема положен испит за директора школе дужан је да
у законском року положи испит), 3) да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
4) да има држављанство Републике Србије, 5) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 6) да није осуђиван првоснажном
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, утрђено дискриминторно понашање, 7) да
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ, 8) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен препис/оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, оверен
препис/оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал/оверену фотокопију потврде о радном стажу у
области образовања и васпитања, најмање 8 година
рада у области образовања (не старије од 6 месеци),
оригинал/оверену фотокопију уверења МУП-а Србије
да кандидат није осуђиван правоснажно за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци) оригинал/оверену фотокопију
уверења привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажно за привредни преступ, оригинал/
оверену фотокопију уверења да против кандидата
није покренут кривични поступак (не старије од 6
месеци), оригинал/оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/

оверену фотокопију извода из матичне књеге рођених
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење, доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника ако га поседује
а уколико је кандидат предходно обављао функцију
директора школе и доказ о резултату стручно педагхошког надзора школе и оцену спољног вредновања,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), пријаву на конкурс са радном биографијом и прегледом кретања у служби и стручним
усавршавањем, план и програм рада директора школе. Доказ о знању српског језика, на којем се остварује
образовно-васптни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе које нема
положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност, у
складу са условима прописаним законом. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној инетрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са
пријавом на конкурс за избор директора и комплетном
документацијом доставља лично или поштом на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс
за избор директора школе“. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкуса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Контакт телефони: 017/423-630 и 422-425.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године, односно до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - други закони и 10 /19) односно: да
има стечено средње образовање (IV степен стручне
спреме) и да поседује уверење о савладаном програму обуке за педагошког асистента (уводни модул), у
складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС”, број 11/10);
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 коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да доставе, у оригиналу или у овереном препису или
овереној фотокопији, следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци у
односу на дан истека конкурса, уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса, сведочанство о завршеном
средњем образовању (оригинал или оверена копија),
уверење о савладаном програму обуке за педагошког асистента (уводни модул) - (оригинал или оверена копија), уверење из казнене евиденције МУП- а 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
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лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
- не старије од 6 месеци дана у односу на дан истека
конкурса, доказ о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику или су положили испит из српског језика по
програму одговарајуће школске установе. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Конкурс спроводи комисија коју именује
директор у складу са законом. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава 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 претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом
пријавом сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
истека тог рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или
на дан државног празника, рок истиче истеком првог
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се
пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у складу
са Законом и овим конкурсом. Пријаве, са назнаком
„За конкурс”, се подносе на горенаведену адресу. Контакт телефон: 017/474-807.

ГИМНАЗИЈА
17540 Босилеград, Георги Димитрова 23
тел. 017/877-360

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсуства ради
неге детета, најкасније до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање,
члан 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом, како је описано у
члану 139 тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (бугарски језик).
ОСТАЛО: Кандидати достављају пријаву на конкурс на попуњеном и одштампаном образцу који
се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Докази о испуњености услова предају се уз пријаву
на конкурс, а лекарско уверење пред закључења
уговора о раду. Информације на горе наведени
број телефона. Пријаве слати у року од осам дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”, на
адреси: Гимназија, Георги Димитрова 23, 17540
Босилеград или предати лично.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602, 422-245

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140. Закона о основама система образовања и и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 и 10/2019), држављанство
Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело,
утврђено чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019, даље Закон), да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 и 10/2019), држављанство
Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело,
утрвђено чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019, даље Закон), да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс потребно је доставити: 1. краћу биографију, 2.
оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење, којим се доказује одговарајуће образовање,
3. оригинал уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), 4. доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 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 кривичнигх дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 5. одговарајући доказ
којим се доказује знање српског језика, сходно члану
141 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве (пријавни формулар) са потребним
доказима о испуњености услова за пријем, односно
заснивање радног односа, слати у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на адресу: Основна
школа “Јован Јовановић Змај” у Врању, Јужноморавска 9, 17500 Врање, са назнаком: „За конкурс”
или лично доставити управи школе. Пријаве које
не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног
назива), пријаве које буду непотпуне (не садрже све
захтеване доказе о испуњености услова конкурса)
и неблаговремене, неће се узимати у разматрање
приликом одлучивања у поступку пријема у радни
однос. Информације поводом конкурса могу се добити на телефон: 017/421-602, Марина Пешић Стошић,
секретар школе.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17542 Врањска Бања, Краља Петра I
Ослободиоца 44

Професор физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 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. Рок за пријављивање 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: 1. четврти степен стручне спреме и сертификат Министарства просвете о завршеној обуци за
педагошког асистента, 2. да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога 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. Рок за пријављивање 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање.

ВРШАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/18) потребно је да кандидат испуњава
и посебне услове прописане члановима 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и
10/2019) и то да: 1) да 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 стручних сарадника у основној школи („Службе-

06.11.2019. | Број 854 |

65

Наука и образовање

ни гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 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 буиографију
(CV); оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са 3 став 1 тачка
9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); уверење да није осуђиван
- оригинал не старији 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 су 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. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање као и пријаве 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 иу року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве
се достављају на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс - наставник физичког васпитања”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе или на телефон 013/831-701.

ОШ “МИХАИЛ САДОВЕАНУ”
26347 Гребенац, Васка Попе 60
тел. 013/857-105

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122 члана
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 10/2019), као и Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 108/2015 од 24/12/2015):
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинар-
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не, мултидисциплинарне, рансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. да
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 4. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 5. да није 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, 6. да
није осуђивано правоснажном пресудом за привредни
преступ утврђен законом о основама система образовања и васпитања, 7. да има држављанство Републике Србије, 8. да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на
дужност.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању (1 оверена копија и 2 обичне копије); оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; доказ о држављанству (не старији од
6 месеци), оригинал или оверена копија; 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 канидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (уверење привредног суда - не старије од
30 дана), доказ да против кандидата није покренут
кривични поступак за кривична дела из члана 139
став 1) тачка 3 Закона (уверења основног и вишег
суда - не старија од 30 дана), потврду о радном
искуству, потврда надлежне установе да кандидат
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или копија), оверен препис или фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује), доказ о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад, доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата и оцену спољашњег вредновања(
само кандидати који су претходно обављали дужност директора) , извод из матичне књиге рођених
лица која су променила презиме, односно после
издавања дипломе ( оригинал или оверена копија),
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора
о међусобним правима и обавезама. Пријава на
конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, може се предати у просторијама
школе или препорученом поштом на адресу Основна школа “ Михаил Садовеану”, 26347 Гребенац,
Васка Попе 60, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора”. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Информације о конкурсу могу
се добити путем телефона бр. 013/857-105.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

26302 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058

Наставник физичког васпитања

са 10% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти и степену
образовања наставника из општеобразовних предмета у стручним школама, чл. 2 тачка 19 („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 2/17, 13/18
и 7/19).
ОСТАЛО: Пријава на конкурс се доставља искључиво
на пријавном формулару, који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете www.
mpn.gov.rs у делу ново на сајту - формулар за конкурисање. Уз пријаву кандидат прилаже следеће: 1. оригинал или оверена копија дипломе, 2. оригинал или
оверена копија уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци од дана издавања), 3.
уверење - потврду да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), 4. лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, подноси кандидат који буде изабран, а
пре закључења уговора о раду, 5. доказ да зна српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни
рад у школи; 6. пожељно је да кандидати доставе
копију важеће личне карте, као и свој кратки CV, са
контакт адресом, бројем телефона, имејлом и сл., ради
обављања разговора са кандидатима и упућивања
кандидата на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу:
Пољопривредна школа „Вршац”, 26302 Вршац, Архитекте Брашована 1, са назнаком „За конкурс“ лично
или препорученом поштом.

ЗАЈЕЧАР
ГИМНАЗИЈА

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5

Наставник предметне наставе за
предмет Математика са 55,56%
радног времена и за предмет
Рачунарство и информатика са
44,44% радног времена

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена директора школе за време
трајања мандата, (може бити изабран
један кандидат који испуњава услове за
рад на наведеном радном месту за оба
предмета или два кандидата, односно по
један за сваки од наведених предмета)
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане члановима 139, 140 и 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017,
27/2018 и 102019 - даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019), односно
да има одговарајуће образовање - високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, као и високо
образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
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Наука и образовање

године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
уз који се доставља потребна документација, односно
докази о испуњености услова за избор кандидата, и
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ 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-васпитни рад - доставља само кандидат који
није стекао образовање на српском језику (потврда,
уверење или други документ којим се доказује да је
испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Напомена: доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за
одлучивање, и то извод из матичне књиге рођених (на
обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава која
је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава
која је предата препорученом поштом, у ком случају
се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила
пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве
пада у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава
услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама
школе или предати препорученом поштом на адресу:
Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, 19000 Зајечар,
са назнаком “За конкурсну комисију”. Информације о
конкурсу могу се добити телефоном на број 019/422564.

ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР”
19214 Рготина, Светосавска 2

Наставник енглеског језика
са 44,44% радног времена,
библиотекар са 11,12% радног
времена

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
1 извршилац
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат наставник
треба да испуњава и услове у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - други закони и 10/19) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18). Сваки од кандидата треба да испуњава услове из члана
Бесплатна публикација о запошљавању

139 Закона о основама система образовања и васпитања: 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 које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Уз пријаву кандидати подносе: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете- http://www.mnp.
gov.rs/ а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар достављају и следећу документацију: молбу, краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат
који има восоко образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе
другог степена и оверену копију дипломе основних
академских студија, доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда,
уверење или други документ издат од стране МУП-а
РС, оригинал или фотокопија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења); 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 - оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија
или оригинал). Лекарско уверење којим се потврђује
да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Јеремија Илић Јегор“, Светосавска
2, 19214 Рготина, у затвореној коверти са назнаком
„За комисију за избор”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подношење
пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу
конкуса. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 019/466-119.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. познавање српског језика. Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају услове у
погледу врсте тражене стручне спреме утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Службени глас-

ник РС - Просветни гласник“ бр. бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018). Као доказе о испуњености услова кандидат уз пријаву прилаже: диплому о стеченом одговарајућем образовању;
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или
овереној фотокопији и прилажу се заједно са одштампаним пријавним формуларом (налази се на званичној интернет страници Министарства), а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду на одређено време. Пријавни формулар са доказима о испуњености услова доставити препорученом
поштом у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Медицинска школа, Кнегиње Љубице
3-5, 19000 Зајечар и назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Оглас објављен 30.10.2019. године у публикацији „Послови” поништава се за радно место:
наставник математике на одређено време.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба
да испуњава и услове у складу са чл. 139 и чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: да има одговарајуће образовање из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016,
11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/2019); 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 које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министрства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс
кандидат треба да приложи: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом одговарајућем образовању из члана члана 140. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у ОШ („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) - (оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању); ( кандидат који има високо образовање
стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију
дипломе основних академских студија), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС - оригинал не старији
од 6 месеци); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал уверења - не старији од
шест месеци); доказ о познавању српског језика, као
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад -
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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 - оригинал или оверена фотокопија); доказ
да против кандидата није покренут кривични поступак
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (
оригинал уверења Основног и Вишег суда - не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (на
обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или оригинал). 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. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Благовременом пријавом на
конкурс сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу
или на дан државног празника, или у неки други дан
кад школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу,
у складу са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: ОШ
„Ђура Јакшић“ у Зајечару, Лењинова 1, 19000 Зајечар, у затвореној коверти са назнаком “За комисију за
избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити на број телефона 019/34-00-517.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
19376 Сумраковац

Стручни сарадник - педагог школе
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка радника

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање из чл.
140 Закона основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019): на студијама другог степена
(мастер акдемске 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 четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; степен и врста образовања морају бити 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, 3/2017, 13/2018 и 11/19). Кандидат мора да
поседује образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечених 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 или
да је у току трајања студија положио испите из педагогије и психологије. Да поседују психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело из чл. 139, ст. 1, т. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), да
поседују држављанство Републике Србије, да знају
језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. За радно место стручног сарадника - педагога школе кандидат доставља:
CV, краћа животна и радна биографија, оверени
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверени препис/фотокопију потврде, уверења или
друге исправе, факултета о положеним испитима из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(за кандидате који су високо образовање стекли по
пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године), оверени препис/фотокопију уверења, сертификата, потврде, или друге
исправе високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (за кандидате који
образовање нису стекли на српском језику), извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци), уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење МУП-а). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши Национална
служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају, лично или поштом, на адресу
школе ОШ “Ђура Јакшић”, 19376 Сумраковац, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на број 030/215-0022 и 030/215-0023
или на имејл школе - ossumrakovac@ptt.rs.

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање из чл.
140 Закона основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019): на студијама другог степена
(мастер акдемске 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 четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; Степен и врста образовања морају бити 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, 3/2017, 13/2018 и 11/19). Кандидат
мора да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело из чл. 139, ст. 1, т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), да
поседују држављанство Републике Србије и да знају
језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. За радно место професора разредне наставе у издвојеном одељењу Оснић
Букову кандидат доставља: ЦВ, краћа животна и радна биографија, оверени препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверени препис/фотокопију
уверења, сертификата, потврде, или друге исправе високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика (за кандидате који образовање нису стекли на српском језику), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), уверење из казнене евиденције
да лице није осуђивано (уверење МУП-а). Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур¬са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши Национална
служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају, лично или поштом, на адресу
школе ОШ “Ђура Јакшић”, 19376 Сумраковац, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на број 030/215-0022 и 030/215-0023
или на мејл школе - ossumrakovac@ptt.rs.

Професор разредне наставе

Посао се не чека, посао се тражи
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у издвојеном одељењу Оснић Букову, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
радника

Пословни центри НСЗ
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ЗРЕЊАНИН
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи - у средњој музичкој
школи - предмета дириговање

са 10% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос
за радно место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета
у стручној школи: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз
претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
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. Додатни услови за предмет дириговање у средњој музичкој школи: наставу из предмета
Дириговање у средњој музичкој школи, у складу са
чланом 4. Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17
и 9/2019), може да изводи: 1) дипломирани музичар,
усмерење диригент или музички педагог; 2) дипломирани диригент; 3) дипломирани музички педагог; 4)
дипломирани музичар - педагог; 5) професор солфеђа
и музичке културе; 6) професор музичке културе; 7)
академски музичар - диригент; 8) мастер музички
уметник, професионални статус - диригент; 9) професор музике;10) професор музичког васпитања; 11)
дипломирани музичар - професор солфеђа. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском језику
или оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноБесплатна публикација о запошљавању

си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар, биографију са подацима (име,
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Музичка школа „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, путем поште, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање (публикацију „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи - у средњој музичкој
школи - предмета Историја музике
са упознавањем музичке литературе

са 40% радног времена на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос
за радно место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета
у стручној школи: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз
претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
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. Додатни услови за предмет историја
музике са упознавањем музичке литературе у средњој
музичкој школи: Наставу из предмета Историја музике
са упознавањем музичке литературе у средњој музичкој школи, у складу са чланом 3. Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1)
дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог;
2) дипломирани музиколог; 3) дипломирани етномузиколог; 4) дипломирани диригент; 5) дипломирани композитор; 6) дипломирани музички педагог; 7)
дипломирани музичар - педагог; 8) професор солфеђа
и музичке културе; 9) професор музичке културе; 10)
мастер теоретичар уметности, професионални статус
- музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог; 11) мастер композитор; 12) мастер
музички уметник, професионални статус - диригент;
13) професор музике; 14) професор музичког васпитања; 15) дипломирани музичар - професор солфеђа.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је
дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2.
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом

одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену
фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
- за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт
телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама
докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу:
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе 7, 23000 Зрењанин, путем поште, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање (публикација
„Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће
бити одбачене.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељенским
старешинством

у основној музичкој школи предмет
клавир са 45,54% радног времена, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
у средњој музичкој школи - предмет
упоредни клавир са 5% радног времена,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос
за радно место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета
у стручној школи: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
:-студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука уз
претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
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. Додатни услови за предмет клавир у
основној музичкој школи: наставу из предмета Клавир
у основној музичкој школи, у складу са чланом 2. Правилника о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/13 , 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1)
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 2) дипломирани музичар - пијаниста; 3) академски музичар
пијаниста; 4) мастер музички уметник, професионални
статус - клавириста. Додатни услови за предмет упо-
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редни клавир у средњој музичкој школи: наставу из
предмета Упоредни клавир у средњој музичкој школи,
у складу са чланом 4. Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15,
11/16 , 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста или музички педагог;
2) дипломирани музичар - пијаниста; 3) дипломирани
музичар - оргуљаш; 4) дипломирани музичар - чембалиста; 5) академски музичар пијаниста; 6) академски
музичар оргуљаш; 7) академски музичар чембалиста;
8) мастер музички уметник, професионални статус клавириста, оргуљаш или чембалиста; 9) мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички
педагог; 10) дипломирани клавириста; 11) професор
солфеђа и музичке културе; 12) професор музике;
13) професор музичког васпитања; 14) дипломирани
музичар - професор солфеђа. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1.
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију Уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском језику
или оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар, биографију са подацима (име,
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Музичка школа „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, путем поште, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање (публикација „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи у средњој музичкој
школи - предмета Музички облици

са 10% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос
за радно место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета
у стручној школи: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз
претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
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
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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. Додатни услови за предмет
музички облици у средњој музичкој школи: наставу из
предмета Музички облици у средњој музичкој школи,
у складу са чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15,
11/16, 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1)дипломирани
музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог; 2) дипломирани композитор; 3) дипломирани музиколог; 4) дипломирани музички педагог; 5) дипломирани музичар
- педагог; 6) професор солфеђа и музичке културе;
7) професор музичке културе; 8) дипломирани диригент; 9) академски музичар - композитор; 10) мастер
теоретичар уметности, професионални статус - музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог или
музиколог; 11) мастер композитор; 12) мастер музички
уметник, професионални статус - диригент; 13) професор музике; 14) професор музичког васпитања; 15)
дипломирани музичар - професор солфеђа. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију Уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском језику
или оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар, биографију са подацима (име,
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Музичка школа „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, путем поште, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање (публикација „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи у средњој музичкој
школи - предмета Солфеђо
са 65% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос за
радно место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у
стручној школи: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
:-студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу пред-

мета, 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2.има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3.није 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. Додатни услови за предмет солфеђо у
средњој музичкој школи: наставу из предмета Солфеђо
у средњој музичкој школи, у складу са чланом 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/15, 11/16, 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1) дипломирани музичар, усмерење музички педагог; 2) дипломирани музички педагог; 3) дипломирани музичар - педагог;
4) професор солфеђа и музичке културе; 5) професор
солфеђа; 6) мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог; 7) професор музике; 8)
професор музичког васпитања; 9) дипломирани музичар
- професор солфеђа. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или
оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе - за
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име,
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно
овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић”
Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, путем поште
, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (публикација „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве
ће бити одбачене.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељенским
старешинством у основној музичкој
школи - предмета Солфеђо

са 50% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос
за радно место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета
у стручној школи: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије):
-студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
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области или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. није 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. Додатни услови за
предмет солфеђо у основној музичкој школи: Наставу из
предмета Солфеђо у основној музичкој школи, у складу
са чланом 2. Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 18/13 , 2/17 и 9/2019), може да
изводи: 1) дипломирани музички педагог; 2) дипломирани музичар, усмерење музички педагог; 3) професор
солфеђа; 4) професор солфеђа и музичке културе; 5)
дипломирани музичар - педагог; 6) мастер теоретичар
уметности, професионални статус - музички педагог.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: 1.попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4.оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6.
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима ( име, презиме,
адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, путем поште, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (публикација „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве
ће бити одбачене.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством

у основној музичкој школи - предмет
Тамбура, са 54,54% радног времена
и предмета оркестар са 10% радног
времена, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана;
у средњој музичкој школи - предмет
Тамбура, са 15% радног времена и
предмета Читање са листа са 20%
радног времена, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос
за радно место наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи: 1. да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања које је
Бесплатна публикација о запошљавању

стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука уз претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није 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. Додатни услови за предмет тамбура
у основној музичкој школи: Наставу из предмета Тамбура у основној музичкој школи, у складу са чланом 2.
Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 , 2/17 и 9/2019), може да
изводи: 1) лице са завршеном средњом музичком
школом, образовни профил: музички извођач - тамбураш; 2) дипломирани музичар - гитариста, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач - тамбураш; 3)
дипломирани музичар - контрабасиста, са претходно
завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач - тамбураш; 4) дипломирани музичар - харфиста, са претходно завршеном
средњом музичком школом, образовни профил:
музички извођач - тамбураш; 5) дипломирани музички педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач тамбураш; 6) дипломирани професор солфеђа и
музичке културе, са претходно завршеном средњом
музичком школом, образовни профил: музички
извођач - тамбураш; 7) мастер музички уметник, професионални статус - гитариста, контрабасиста, односно харфиста са претходно завршеном средњом
музичком школом, образовни профил: музички
извођач - тамбураш; 8) мастер теоретичар уметности,
професионални статус - музички педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач - тамбураш; 9) професор
солфеђа и музичке културе. Додатни услови за предмет оркестар у основној музичкој школи: наставу из
предмета Оркестар у основној музичкој школи, у
складу са чланом 2. Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 , 2/17
и 9/2019), може да изводи: 1) дипломирани музичар,
усмерење диригент; 2)дипломирани музичар - диригент; 3)академски музичар - диригент; 4) дипломирани диригент; 5) дипломирани музичар (сва извођачка
усмерења); 6) мастер музички уметник, професионални статус: диригент, виолиниста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста, флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста,
трубач, тромбониста, тубиста, гитариста, акордеониста/ хармоникаш или перкусиониста/ ударач; 7) мастер теоретичар уметност, професионални статус музички педагог; 8) мастер композитор. Додатни
услови за предмет тамбура у средњој музичкој школи: наставу из предмета Тамбура у средњој музичкој
школи, у складу са чланом 4. Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1)
дипломирани музичар гитариста са завршеном

средњом музичком школом, образовни профил
музички извођач - тамбураш; 2) дипломирани музичар контрабасиста са завршеном средњом музичком
школом, образовни профил музички извођач - тамбураш; 3) дипломирани музички педагог са завршеном
средњом музичком школом, образовни профил
музички извођач - тамбураш; 4) дипломирани професор солфеђа и музичке културе са завршеном
средњом музичком школом, образовни профил
музички извођач - тамбураш; 5) дипломирани музичар харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач - тамбураш;
6) мастер музички уметник, професионални статус гитариста, контрабасиста или харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил
музички извођач - тамбураш; 7) мастер теоретичар
уметности, професионални статус - музички педагог
са завршеном средњом музичком школом, образовни
профил музички извођач - тамбураш; 8) професор
солфеђа и музичке културе са завршеном средњом
музичком школом, образовни профил музички
извођач - тамбураш. Додатни услови за предмет
читање са листа у средњој музичкој школи: Наставу
из предмета Читање са листа у средњој музичкој
школи, у складу са чланом 4. Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1)
дипломирани музичар - флаутиста; 2) дипломирани
музичар - обоиста; 3) дипломирани музичар - кларинетиста; 4) дипломирани музичар - саксофониста; 5)
дипломирани музичар - фаготиста; 6) дипломирани
музичар - хорниста; 7) дипломирани музичар - трубач; 8) дипломирани музичар - тромбониста; 9)
дипломирани музичар - харфиста; 10) дипломирани
музичар - перкусиониста; 11) дипломирани музичар
- виолиниста; 12) дипломирани музичар - виолиста;
13) дипломирани музичар - виолочелиста; 14) дипломирани музичар - контрабасиста; 15) дипломирани
музичар - гитариста; 16) дипломирани музичар акордеониста; 17) дипломирани музичар - пијаниста;
18) дипломирани музичар - оргуљаш; 19) дипломирани музичар - чембалиста; 20) дипломирани музичар
- соло певач; 21) дипломирани музичар - концертни и
оперски певач; 22) академски музичар инструменталиста; 23) мастер музички уметник, професионални
статус - виолиста, виолончелиста, контрабасиста,
гитариста, харфиста, клавириста, оргуљаш, чембалиста, акордеониста, хармоникаш, флаутиста, обоиста,
кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста,
трубач, тромбониста, тубиста, перкусиониста/ударач
или соло певач; 24) мастер музички уметник, професионални статус - камерни музичар. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1.попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену
фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију
потврде којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар, биографију са подацима (име, презиме,
адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу,
а којима се доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин,
путем поште, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (публикација „Послови”). Неблаговремене
и непотпуне пријаве ће бити одбачене.
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Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи у средњој музичкој
школи - предмета Теорија музике

са 5% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос
за радно место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета
у стручној школи: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
:студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 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. Додатни услови за предмет теорија музике у
средњој музичкој школи: Наставу из предмета Теорија
музике у средњој музичкој школи, у складу са чланом 3.
Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 9/2019), може да
изводи: 1) дипломирани музичар, усмерење музички
педагог, композитор, музиколог или етномузиколог; 2)
дипломирани музички педагог; 3) дипломирани музичар - педагог; 4) професор солфеђа и музичке културе;
5) професор солфеђа; 6) професор музичке културе; 7)
дипломирани композитор; 8) дипломирани диригент; 9)
дипломирани музиколог; 10) дипломирани етномузиколог; 11) академски музичар - композитор; 12) мастер
теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог; 13)
мастер композитор; 14) мастер музички уметник, професионални статус - диригент;15) професор музике;
16) професор музичког васпитања; 17) дипломирани
музичар - професор солфеђа. Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3.
оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или високој
стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима ( име, презиме, адреса, контакт
телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама
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докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу:
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг
слободе 7, 23000 Зрењанин, путем поште, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање (публикација
„Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће
бити одбачене.

Администрација - Београд
На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05,
81/05-исп., 83/05-исп., 64/07, 67/07- исп., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), чланова 17. став 1, 18.
став 2, 19. став 2, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 Број: 112-1949/2019-2 од 26.02.2019. године, Републички хидрометеоролошки Завод оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОМ ЗАВОДУ
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Републички хидрометеоролошки Завод, Београд, Кнеза Вишеслава 66.
II Радна места које се попуњавају:

1) Радно место за климатске
прогнозе, у Сектору националног
Центра за климатске промене, развој
климатских модела и оцену ризика
елементарних непогода
Одељење за мониторинг климе и
климатске прогнозе, Група за климатске
и биометеоролошке прогнозе, звање:
млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учешће у изради локалних и регионалних месечних и сезонских климатских прогноза и
изради месечних и сезонских климатских билтена;учешће у формирању базе климатских података у делу
који се односи на палеоклиматске податке и информације; припрема палеоклиматских подлога за потребе развоја и израде климатсих прогноза и сценарија;
припрема палеоклиматских информација за потребе
тестирање социо- економских сценарија при оцени
мера адаптације и метода оцене ризика од климатских
промена; презентација резултата палеоклиматских
истраживања у средствима јавног информисања; други послови по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких или друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање
једна година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места.

2) Радно место за пројекте и
информисање у области климатских
промена, у Сектору националног
Центра за климатске промене, развој
климатских модела и оцену ризика
елементарних непогода
Одељење за процену ризика климатских
промена и развој климатских модела,
звање: млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Праћење објава позива, услова и
пропозиција програма за финансирање пројеката
из области климатских промена; обрада материјала
и припрема одговарајућих информација за потребе
аплицирања; учешће у припреми предлога пројеката, спецификације потребних финансијских средстава и старање о извршењу финансијских планова
пројекта; учешће у изради периодичних извештаја о
току имплементације и резултатима пројеката; прикупљање и обједињавање информација и учешће у
информисању јавности у области климатских промена; други послови по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Београд, Булевар ослобођења 8.
III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: 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.
Изборни поступак спроводи се у 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.
1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се писано путем теста;
• „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем
задатака практичним радом на рачунару;
• „Пословна комуникација“ - провераваће се писано
путем симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „Дигитална писменост“, уколико поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу (који подразумева поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела,
табеларне калкулације) 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. Конкурсна комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли може или не
може да прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере, односно Конкурсна комисија може
одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
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података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних
информација) – провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
– прописи из надлежнности органа (Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности) провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
– релевантни прописи из делокруга радног места
(Правилник о начину израде, издавања и достављања
ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења) провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних
информација) – провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о метеоролошкој и хидролошкој делатности) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
– прописи из надлежности органа (Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије
и Европске комисије о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ИПА II)
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик А2) - провераваће се писано (путем теста).
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о знању компетенције – страни језик (Енглески језик А2), на
траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени провере ове компетенције, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Републичког хидрометеоролошког завода, на адреси: www.hidmet.gov.rs.
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет) провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на
компетенцијама.
4. Мотивација за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће
се путем интервјуа са комисијом.
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Републички хидрометеоролошки Завод, Кнеза Вишеслава 66, 11 030 Београд, са назнаком „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места“.
V Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Милош Милошевић, контакт
телефон 011 30 50 830 и Александра Банковић, контакт телефон 011 30 50 946.
VI Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
Бесплатна публикација о запошљавању

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава је осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Републичког хидрометеоролошког Завода или у штампаној верзији на
писарници Републичког хидрометеоролошког Завода.
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 Конкурса комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају
се о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин на
који је у пријави назначен за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 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.
X Рок за подношење доказа: кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у
року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег избодног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Републичког хидрометеоролошког Завода.
XI Врста радног односа: радно место попуњава се
заснивањем радног односа на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак спровешће се почев од 21. новембра
2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона или е-mail адресе које су навели
у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју
са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког хидрометеоролошког Завода, Београд,
ул. кнеза Вишеслава бр. 66. Учесници конкурса који су
успшено прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или е-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене:
Као државни службеник на извршилачком радном
месту може да се запосли и лице које нема положен
државни стручни испит, али је дужно да га положи у
прописаном року. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни
однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао
радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено
време, а који нема положен државни стручни испит,
дужан је да положи државни стручни испит у року од
шест месеци од дана заснивања радног односа.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103.
Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/2016 и 95/18) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно
је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве,
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција и да у прилогу обрасца пријаве достави и попуњену Изјаву у
папирној форми која се налази на наведеним сајтовима Службе за управљање кадровима и Републичког хидрометеоролошког Завода.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао директор Републичког хидрометеролошког
Завода.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.hidmet.gov.rs) и огласној табли Републичког хидрометеоролошког Завода, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs),
на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

Национална служба
за запошљавање
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Радна посета колегама у Црној Гори

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ - СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Како ускладити понуду и тражњу на тржишту рада, као
и систем образовања са пословима који су тражени, како решити дугорочну незапосленост, одлив радне снаге, али и подстаћи незапослене да буду активнији у тражењу посла, биле
су теме радног састанка Националне службе за запошљавање
Србије – Филијале за град Београд и Завода за запошљавање
Црне Горе – Подручне јединице Подгорица.
Све ове теме заједничке су за тржишта рада Србије и Црне
Горе, а током састанка гости из Србије упознати су са организационом структуром Завода за запошљавање Црне Горе и са
актуелним подацима о стању на тржишту рада, а присутни су
разменили информације о начину рада и програмима служби
за запошљавање.
Домаћин Драган Маровић, начелник Подручне једнице
Подгорица за општине Подгорица, Даниловград, Цетиње, Тузи
и Голубовци, представио је гостима мере активне политике запошљавања које су реализоване у првој половини 2019. године,
као и све новине које је служба увела како би смањила незапосленост. Он је изнео податак да је у главном граду Црне Горе
евидентирано 5.700 незапослених, што је око 1.400 мање него у
истом периоду прошле године.
“Такав тренд смањења незапослености последица је бољег
целокупног привредног амбијента, као и примене подстицајних мера које Завод за запошљавање Црне Горе реализује”, истакао је Маровић.
Заменик директора Филијале за град Београд Синиша
Кнежевић рекао је да је број незапослених лица у Београду, у
односу на септембар 2018. године смањен за 13,03 одсто и да
тренутно износи 66.914. „Смањење незапослености резултат
је мера Владе Републике Србије, сарадње београдске филија-

ле НСЗ са локалним самоуправама у главном граду, као и све
бољег привредног амбијента”, додаје Кнежевић.
Током радног састанка говорило се о услугама које две
службе пружају незапосленима и послодавцима, а размењена су и искуства у области издавања радних дозвола страним
држављанима.
У делегацији Филијале за град Београд биле су и Душица
Лукић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању
и планирање каријере и Биљана Љубисављевић, начелница
Одељења за управне и заступничке послове. Јелена Бајевић

Економски активизам Рома у Новом Пазару

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РОМА
У Градској управи Новог Пазара одржана је промоција пројекта „Економски активизам Рома у Новом Пазару“, који финансира Европска унија, а реализује Град Нови Пазар у партнерству са Муслиманским хуманитарним друштвом „Мерхамет-Санџак“.
На конференцији су представљени кључни задаци пројекта, који су произашли из дугогодишњег рада са овим заједницама
и њиховим потребама. Пројекат је део ширег програма „ЕУ подршке укључивања Рома - Оснаживање локалних заједница у инклузији Рома“, који реализује Стална конференција градова и општина. Према речима члана Градског већа и пројект менаџера
Февзије Мурића, пројектом се унапређују активности које су усмерене на оснаживање ромске заједнице за активно учешће на
тржишту рада. Предвиђена је обука за 20 особа ромске заједнице за рад у текстилној индустрији. Они ће
у првој фази проћи обуку за активно тражење посла
и научити како самостално да покрену свој бизнис.
Након тога ће бити упућени на обуку за шивење и
кројење у Школи за дизајн, текстила и одеће у Новом
Пазару, а обезбеђена им је и пракса код приватних
послодаваца у текстилној индустрији, која ће трајати
најмање месец дана.
Свој допринос дали су и представници Националне
службе за запошљавање, Центра за социјални рад, Развојне агенције СЕДА, координатори за ромска питања,
који ће бити активно укључени у реализацију овог
пројекта, који ће трајати до краја септембра 2020. године. Филијала Нови Пазар НСЗ препозната је као поуздан
и веран партнер у решавању проблема незапослености
у граду, а посебно подстицању запошљавања особа које
припадају категоријама теже запошљивих. На евиденцији новопазарске филијале има 180 лица ромске наАида Бојаџић
ционалности, од тога 89 жена.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Обележена Недеља дуалног образовања

РАЗВОЈ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
Дуално образовање је основа за стварање добрих кадрова и шанса да се млади
запосле одмах након школовања

О

ко 6.000 ђака похађа систем дуалног образовања у нашој земљи
у око 900 компанија у 48 градова
и општина, а дуални модел чини
10 одсто целокупног средњег стручног
образовања у Србији – подаци су који су
изнети поводом обележавања Недеље
дуалног образовања. Конференцијом
„Дуално образовање – искуства немачких компанија у Србији“, у организацији
Немачко-српске привредне коморе, 21.
октобра је започела недеља посвећена
дуалном образовању у Србији, која је
трајала до 25. октобра. Циљ је да се укаже на значај квалитетног образовања,
које поред теорије подразумева и праксу
и стицање вештина неопходних за даље
запошљавање ученика. Током манифестације је организовано и неколико конференција на којима су се представиле
компаније из Швајцарске и Аустрије и
поделиле своја искуства у вези са том
темом.
Дуално образовање подразумева
стицање теоријских знања у школи, а
практичних у компанији у реалном радном окружењу. Захваљујући томе подиже се квалитет практичне наставе и
младима дају компетенције, вештине и
знања која су примењива на модерном
тржишту рада, самим тим доводе до
веће запошљивости као и развоја привреде, усклађивањем понуде и тражње на
тржишту рада.
На конференцији поводом Недеље
дуалног образовања, помоћница министра просвете за дуално образовање и
васпитање Габријела Грујић истакла је
да савремени технолошки развој лежи у
компанијама и да је због тога дуално об-
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Привредна комора Србије је поводом манифестације Недеља
дуалног образовања организовала „Караван дуалног
образовања“, са циљем да се размене искуства и промовишу
примери добре праксе након почетка пуне примене
Закона о дуалном образовању
разовање прави пут. „Долазак све већег
броја лидерских компанија у Србију доказ је да је квалитет образовног система
наше земље на високом нивоу“, каже Габријела Грујић.
Она је додала и да дуално образовање представља добру шансу да се
млади запосле одмах након школовања,
као и да према претходним системима
образовања код нас млади нису имали
менторе нити процене вредности. „Кроз
законе и успостављање квалитетног националног модела дуалног образовања

одговорили смо на све изазове“, наглашава Грујићева.
Директор Немачко-српске привредне коморе Мартин Кнап рекао је да овај
систем има корене у Немачкој, Аустрији
и Швајцарској и да је управо дуално образовање допринело да се привреда у
тим земљама развије. „Дуално образовање може да се развија само уз подршку владе и компанија. Желим да нагласим да ми не школујемо кадар само за
немачко тржиште, већ и за све компаније
које послују у Србији, а са циљем да мла-

ОБИЛАЗАК КОМПАНИЈА
Недеља дуалног образовања, која је одржана од 21. до 25. октобра 2019. године, обележена је низом конференција и панел дискусија посвећених примени и представљању
првих резултата дуалног образовања у Републици Србији. У организацији ових догађаја
учествовали су Привредна комора Србије, Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, бројни домаћи партнери задужени за реализацију дуалног образовања као и
страни донатори који су подржали његову имплементацију.
Поред конференција и панел дискусија, један од најзанимљивих догађаја свакако је
био организовани обилазак компанија које су међу првима подржале систем дуалног
образовања и које ученицима пружају могућност стицања вештина и практичног знања
у реалном радном окружењу.
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Директорка Центра за
дуално образовање
Привредне коморе Србије
подсетила је да је Закон
о дуалном образовању
почео да се примењује од
септембра ове године,
а да су управо немачке
компаније покренуле
иницијативу за увођење
дуалног образовања
ди остану овде да раде“, нагласио је Кнап.
Он је додао да је Немачка организација
за међународну сарадњу (ГИЗ) почела са
увођењем дуалног система образовања
још пре 20 година, али првенствено када
је реч о економским знањима, а затим су
уведени програми за индустријска занимања. Прва компанија која је то прихватила и у којој су први ученици имали
праксу био је Бош.
На конференцији поводом почетка
Недеље дуалног образовања, директорка
Центра за дуално образовање Привредне
коморе Србије подсетила је да је Закон о дуалном образовању почео да се примењује

од септембра ове године, а да су управо немачке компаније покренуле иницијативу
за увођење дуалног образовања.
Привредна комора Србије је поводом
манифестације Недеља дуалног образовања организовала „Караван дуалног образовања“, са циљем да се размене искуства и промовишу примери добре праксе
након почетка пуне примене Закона о
дуалном образовању.
„У Србији је регистровано око 800
компанија које су укључене у систем
дуалног образовања, од чега је 80 одсто
домаћих фирми, међу којима су и мала и
средња предузећа“, изјавио је председник
Привредне коморе Србије Марко Чадеж.
ПКС је организовала панел дискусију
и обилазак три компаније које су подржале
увођење дуалног образовања у формални
образовни систем, а то су: „DM Drogeriemarkt“,
„Gebruder Weiss“ и „Конелек“.
Чадеж је похвалио државне институције за увођење дуалног модела образовања, као и одлуку да се такав вид
школовања прошири и на високо образовање. „То је била једна од жеља привредника, који су тражили да рад универзитета буде што више повезан са њиховим
потребама“, истакао је Чадеж. Он је додао
да ученици који се школују по дуалном
моделу добијају примењиво знање и да
је искуство које добијају од ментора непроцењиво.

Дуално образовање подразумева стицање теоријских
знања у школи, а практичних у компанији у реалном
радном окружењу. Захваљујући томе подиже се квалитет
практичне наставе и младима дају компетенције,
вештине и знања која су примењива на модерном
тржишту рада
Бесплатна публикација о запошљавању

Весна Стојановић, директорка „DM
Drogeriemarkt“ у Србији, рекла је да та компанија данас у Србији има 26 ученика на
обуци, а да су поједини након завршене
обуке добили посао у тој компанији.
Могућност да стекну знања и нове
вештине у реалном радном окружењу,
младима у Србији пружила је и фирма
„Gebruder Weiss“, која већ трећој генерацији
будућих техничара за логистику и шпедицију даје могућност да стекну знање и
практичне вештине по дуалном моделу
образовања.
„Дуално образовање је основа за стварање добрих кадрова, а млади код нас
имају шансу да стекну практична знања
и да одмах буду радно ангажовани“, рекао је директор те компаније Волфрам
Зенгер Вајс, нагласивши да су они један
од пионира на тржишту Србије са применом дуалног образовања у области
логистике.
Домаћа фирма „Конолек“ већ две године
подржава овакав вид образовања у области
машинства. „Бравар-заваривач и индустријски
механичар су дефицитарна занимања у овој
фирми, па су три ученика на пракси у оквиру тих образовних профила“, каже Андрија
Екмеџић, директор „Конолека“.
Привредна комора Србије најављује
да ће у децембру ове године организовати велику конференцију која ће бити
посвећена предностима дуалног образовања кадрова према потребама привреде и тржишта рада и на којој ће учествовати представници око 1.000 компанија.
Недеља дуалног образовања у Србији
организована је под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ПКС и партнера из Привредне
коморе Аустрије и развојне агенције те
земље, као и Швајцарско-српске и Немачко-српске привредне коморе.
Јелена Бајевић, Извор: мпн.гов.рс, ПКС

01.08.201 06.11.2019. | Број 854 |

77

Листа Светске банке Doing business

С

НАПРЕДАК СРБИЈЕ НА ЛИСТИ

рбија је према условима лакоће пословања напредовала
за четири места на Doing business листи Светске банке
за 2020. годину. Наша земља заузела је 44. место од 190
рангираних земаља света. Подаци о утицају реформи
на одређене области изнети су на IV годишњој конференцији
„Doing business 2020 – лакоћа пословања у Србији”, која је окупила државне званичнике, стручњаке и лидере међународне
пословне заједнице, а на којој се поред кључних резултата говорило и о приоритетним реформама за даље унапређење конкурентности наше земље.
Србија је унапредила пословање у шест области, а напредак се мерио утицајем који имају донете реформе у одређеној
области. Светска банка је оценила да су направљене реформе
у области издавања грађевинских дозвола, добијања прикључка за струју, заштите мањинских акционара, плаћања пореза,
спровођења уговора и решавања стечаја. С друге стране, бележи се пад у области отпочињања пословања, а као разлог се наводи начин на који је уведена нова процедура – евидентирање
стварних власника са циљем спречавања прања новца.
Међу десет индикатора које Светска банка оцењује, прво
место држи издавање грађевинских дозвола, а највећи напредак постигнут је кроз Закон о републичким административним таксама, чијим је изменама готово преполовљена такса за
добијање локацијских услова.
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, рекла
је да је побољшањем рејтинга са 48. на 44. место Србија остварила добар резултат на листи Светске банке, али да циљ Србије
мора бити да буде међу првих 10 земаља света на овој листи.
„Србија се на овој листи данас такмичи са најразвијенијим
земљама света. Успели смо крајем прошле године да променимо седам закона и донесемо једну важну уредбу, захваљујући
чему данас и имамо овај резултат”, додала је министарка.
Регионални менаџер Међународне финансијске корпорације за централну и југоисточну Европу Томас Лубек истакао је
да је централни фокус Doing business извештаја улога јавних по-
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У поређењу са окружењем Србија је испред БиХ (90. место),
Албаније (82), Хрватске (51), Мађарске (52), Румуније (55), Црне
Горе (50), Бугарске (61) и Грчке (79), а испред нас су Словенија
(37) и Северна Македонија (17).

литика у креирању окружења за пословање малих и средњих
домаћих фирми, које у Србији имају велики потенцијал за подстицање економског раста и запошљавања.
Амбасадорка Велике Британије у Србији Шан Маклеод
рекла је да Велика Британија подржава Србију у напретку
њене привреде. „Изузетно ми је задовољство што могу да кажем да је британска влада, кроз Фонд за добру управу, највећи
донатор у Србији када је у питању е-управа, не само е-Беба
сервис, него и упис у катастар или отварање података“, рекла
је амбасадорка Маклеод и додала: „Кључ за привлачење инвестиција јесу здраво пословно окружење, владавина права и
једнака правила која важе за све, предвидиво пословно окружење и ефикасни судови“. Она је навела да је Велика Британија
годинама међу првих 10 на листи, да има много искуства и да
може да помогне да Србија постане што привлачније место за
инвеститоре.
На скупу који је НАЛЕД организовао у сарадњи са британском амбасадом, Светском банком и Међународном финансијском корпорацијом, истакнути су и приоритети за даљи напредак на Doing business листи. „Смањење пореског оптерећења
рада, обезбеђивање веће доступности планских докумената,
ефикаснија достава решења о упису у катастар, укидање пореских пријава за порезе на имовину, пренос апсолутних права
и поклон, развој електронских сервиса за пријаву и плаћање
пореских и непореских намета, као и смањење трошкова и времена потребних за поступке извршења и стечаја - иницијативе
су које кандидујемо на агенду како бисмо се пласирали у топ
30 земаља”, истакао је Владислав Цветковић, председник Надзорног одбора НАЛЕД-а.
Током конференције одржан је и панел посвећен резултатима реформи, којем су присуствовали представници Министарстава финансија, привреде, грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, говорећи о реформама у тим областима и
њиховом утицају на привредни развој земље. Јелена Бајевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Развојна агенција Србије (РАС) о новим могућностима у производњи и извозу

ХАЛАЛ ТРЖИШТЕ ШАНСА ЗА СРБИЈУ
Данас у свету халал тржиште обухвата 12 одсто трговине храном и
прехрамбеним производима, па је зато велика шанса и за српску привреду

Т

ренутна вредност тржишта на
којем се тргује халал сертификованом храном и прехрамбеним производима у целом свету процењује
се на 547 милијарди долара, показују
подаци Развојне агенције Србије (РАС).
Број купаца ових производа у свету мери
се милијардама и није ограничен популацијом муслиманске вероисповести,
а халал индустрија сматра се једном од
најбржерастућих у свету.
Од укупног промета храном и прехрамбеним производима на светском нивоу, халал тржиште обухвата 12 одсто глобалне
трговине, па је зато велика шанса и за српску привреду.
Кланица Муриза Турковића у Сјеници била је међу првима у Србији која је
добила халал сертификат. У разговору за
„Блиц бизнис“ он каже да су захваљујући
овом стандарду прошле године у Турску извезли око 120 тона свежег јунећег
меса, уз приход од пола милиона евра.
Иначе, Министарство пољопривреде је
са представницима турске владе уговорило још већу квоту за извоз јунећег
меса у 2019. години, па ћемо уместо досадашњих 5.000, сада моћи да извеземо
7.000 тона јунетине.
„У Турску смо извозили и 2011. године, око 300 тона меса, а једну количину
смо послали и за Бахреин 2014. Очекујемо да ћемо и ове године учествовати ако
буде организован извоз јунетине на турско тржиште“, објашњава Турковић.
Он напомиње да му је халал сертификат омогућио значајан раст пословања, а тренутно планира и извоз у једну
од бивших совјетских република. Каже
да је за транспорт меса преко границе
врло значајно што је Србија усагласила
папире и уверења са другим земљама,
односно документацију која прати месо.

„После свежег меса верујем да ћемо
овог пута реализовати извоз сухомеснатих трајних производа - пршуте, суџука,
кулена, чајне кобасице, али би нам значила и подршка државе, евентуалним
подстицајима за куповину стоке, пошто
трговачки речено, ми имамо четири
пута обрт у току године, а то тражи доста
средстава“, каже Турковић.

Како до сертификата
Према доступним подацима, добијање
халал сертификата кошта између четири и
пет хиљада евра, а како је раније наводио
Самир Тандир, директор Агенције за сертификовање халал квалитета, Србија већ годинама даје субвенције за његово увођење.
Да би произвођачи кренули у процес
сертификације потребно је да доставе
документ о опредељености менаџмента
за халал сертификат, којим се потврђује
да се у производњи примењују одредбе
о здравственим, хигијенским и санитар-

ним мерама у које спадају и међународни стандарди (HACCP и ISO стандарди),
као и документ којим се потврђује да се
делатност обавља у складу са важећим
прописима. Након тога се спроводи поступак у коме се утврђује да ли су сировине које се користе у производњи дозвољене према закону муслимана. Како
наводе из РАС-а, након испуњења предвиђених услова издаје се одговарајући
сертификат који потврђује халал статус
производа и тада се одобрава употреба
халал знака на паковању производа.

Примена халал стандарда
Халал на арапском језику значи „дозвољено“ и ту се мисли на храну која је
припремљена по шеријатским законима
које примењује већина муслимана широм
света. Халал стандард проистиче из шеријатског закона и фирма која је заинтересована за увођење овог стандарда мора
аплицирати Халал агенцији Исламске
заједнице Србије. Том приликом она даје
изјаву да су јој познати сви закони који се
односе на халал стандард, као и све забране које проистичу из њега. Када се испуне сви неопходни услови, компанији се
издаје халал сертификат који важи једну
годину.
Халал се најчешће примењује у прехрамбеној и фармацеутској индустрији,
као и производњи козметике. Да би се
испунили услови за добијање сертификата у производњи хране не смеју се
користити свињско месо, крв, животиње
месоједи, птице грабљивице, адитиви и
емулгатори. Такође, забрањена је и употреба алкохола (ликери који се користе у
кондиторској индустрији), као и желатина који је свињског порекла.
Извор: Блиц бизнис
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Предузетничка прича

ДАРОВИ ПРИРОДЕ ИЗ КОЛЕВКЕ МАЛИНЕ
Дугогодишњу породичну традицију и производњу сокова за властите потребе,
сестре Јелена Савић и Бојана Ивановић из Ариља претвориле су у озбиљну
производњу сокова од воћа и поврћа под брендом „Дар природе“
„У нашој породици се одувек пио домаћи сок. Од малине,
купине, вишње, јабуке...“, започиње причу за „Послове“ Јелена
Савић из Ариља, која је са сестром Бојаном прошле године покренула производњу сокова од воћа и поврћа „Дар природе“.
„Када живите у светској престоници јагодичастог воћа, пре
свега малине, а о њеним антиоксидативним и многим другим
благотворним дејствима је сувишно говорити, онда сте једноставно упућени да се њоме морате бавити. Такође, сазнање да
малина све више налази своје место и у медицини нам доста говори, и самим тим свако ко је данас заговорник здраве
исхране пожели да је има за себе у неком окрепљујућем облику
и да је конзумира читаве године. Ми смо управо то пожелели,
не само када је у питању малина, него и још неке воћке које су
нам надохват руке и ништа мање значајне. Дуже време смо
уживали када бисмо пратили изразе лица и реакције наших
пријатеља, познаника, фамилије и свих оних који су се нашли
у ситуацији да пробају наше сокове. Годинама смо сестра и ја
слушале само речи хвале и полако постајале свесне да имамо проверено добар производ. У свему овоме се крила и наша
инспирација за покретањем овог посла. По струци сам фармацеутски техничар, а сестра је туризмолог“, наводи Јелена, додајући да она и данас ради у апотеци, док је Бојана врло кратко
радила у струци у локалној туристичкој организацији и након
неког времена одлучила да то напусти и размисли о приватном послу.
Од почетка су сестре Савић имале велику подршку родитеља који су и сами цео живот предузетници. „Отац Обрад је
оснивач једне машинске предузетничке радње још од 1971. године и бави се производњом разних машина, између осталих
и машина за прехрамбену индустрију. Био је познат по својим
производима широм некадашње Југославије. Мајка Снежана
се бавила угоститељством и била је власница посластичарске
радње у граду, имала је своју производњу колача и торти. Сада
је наша велика помоћ и подршка у производњи сокова“, истиче
Јелена, која је са сестром Бојаном у јуну прошле године озваничила производњу домаћег сока под именом „Дар природе“.
„Реч је о кашастом воћном нектару који садржи минималну
количину шећера од шест одсто и минималну количину воде.
Правимо га по традиционалној рецептури, баш онако како су
то правиле наше маме и пре њих баке. Воће које користимо
за сокове углавном сами узгајамо, а мањим делом купујемо
на еколошким плантажама наших сродника и фамилије, што
значи да се цео процес производње одвија под будним оком.
Поносни смо што су наши производи 100 одсто пририодни, без
конзерванса, емулгатора, вештачких боја и арома“, прича наша
саговорница.
Када је поступак производње у питању, она додаје да првокласно воће прво пасирају, потом доводе до тачке пастеризације уз минималан додатак шећера и воде. Садржај воћне
каше је минимум 50 одсто. Производе пакују у стаклену амбалажу од 0,2 и 1 литар. У понуди тренутно имају малину, купину,
вишњу и воћни микс (мултивитамин). „Најпопуларнији производ нам је нектар малина. Потражња за њим је знатно већа у
односу на остале производе“, наводи Јелена.
Прва продајна места за сокове били су им кафићи у центру Ариља и два етно-ресторана на Златибору. „После неколико
месеци појавили су се угоститељи из Новог Сада, Лознице, Београда, Суботице који су наше сокове пробали на Златибору и
пожелели да се нађу у понуди њихових угоститељских објеката. Данас имамо купце и ван нашег региона. Тренутно редовно
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С обзиром да су током претходног лета
забележиле значајан пораст у производњи
и пласману сокова, Јелена и Бојана су
почеле да размишљају о унапређењу
производног процеса, аутоматизацији,
као и запошљавању одређеног броја
радника

НЕ ТРЕБА СЕ ПЛАШИТИ ИЗАЗОВА
„Ако размишљамо о здравој храни препоручила бих свим људима који имају идеју о неком свом производу да се не плаше
изазова, већ да почну са реализацијиом идеја, и то полако, корак по корак, да све легне где треба, а доста тога се научи у
ходу. Када се упустите у те воде и верујете у то што радите, а
нарочито када конзументи ваших производа позитивно реагују,
онда вам је то најјачи ветар у леђа. Када се точак закотрља
може се далеко стићи“, каже уз осмех Јелена Савић.
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УЉЕ ИЗ СЕМЕНКЕ МАЛИНЕ
„У нашем случају инспирације никада не мањка. Инспирисани нашим тзв. црвеним златом - ариљском малином, тренутно
радимо и на пројекту цеђења уља из семенке малине и купине,
што мене посебно радује, јер је то мој фах и нешто у чему ја
посебно уживам. Познато је да на нашем тржишту тренутно постоји једино чилеанско уље из семена малине, али не и домаће
100% чисто. Зато смо се упустили и у тај изазов. Успешно смо
произвели одређену количину уља коју сада тестирамо и планирамо да подвргнемо одређеним анализама. Ко зна, можда у
скорој будућности и то уље семена малине постене део бренда ’Дар природе’. Као што често кажем: треба само да се закотрља“, каже за „Послове“ Јелена.

снабдевамо више од 10 угоститељских објеката, како кафића,
тако и ресторана“, казује Јелена.
У новембру прошле године појавили су се на Сајму етно
хране и пића у Београду и добили специјално признање за квалитет, на шта су врло поносни. „То је, такође, била прилика да
упознамо и склопимо сарадњу са новим купцима. У сарадњи са
Туристичком организацијом Западне Србије наши сокови су се
пили у Словенији, Италији и Русији. То искуство нам говори да
постоје потребе за оваквим производима на страном тржишту,
где бих Русију посебно истакла“, каже наша саговорница.
С обзиром да њихова производња постоји нешто јаче од годину дана и да је током претходног лета забележен значајан
пораст у производњи, Јелену и Бојану је то подстакло да размишљају о унапређењу производног процеса, аутоматизацији,
као и запошљавању одређеног броја радника. Све то у циљу
бржег и ефективнијег рада, али под условом и обавезом да не
трпи већ постигнути квалитет производа.
„Пратићемо потражњу и постепено повећавати производњу. У плану су и нови укуси: дивља боровница, црна рибизла, кајсија, грожђе“, наводи Јелена. Према њеним речима,
приликом оснивања фирме нису користили средства фондова
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или других извора, јер у том моменту, барем према њиховим
сазнањима, није била актуелна и одговарајућа апликација за
тако нешто. „Већи део опреме смо сами купили, а у свему што
је било потребно надоградити и прилагодити намени помогао
нам је отац својим знањем и искуством. Ове године планирамо
да аплицирамо за помоћ коју нуди ЕУ за куповину додатне опреме која ће бити, пре свега, аутоматска, како бисмо били што
ефикаснији, пошто тренутно највећи део посла радимо ручно“,
наводи сгаоворница „Послова“.
Упркос задовољству постигнутим, проблеми и потешкоће
постоје, као и у сваком послу. Неки су премостиви, а неки баш
и нису.
„У самом производном процесу, с обзиром да смо млада
фирма и да све финансирамо из сопствених средстава, нисмо у
могућности да обезбедимо веће количине амбалаже од 0,2 литра, па се догађа да добављачи у неком моменту немају да нам
испоруче бочице на које смо већ навикли купце и онда будемо
принуђени да уводимо нову амбалажу“, каже Јелена.
Када су у питању потешкоће на које се не може утицати,
Јелена наводи да постоје купци који би радо волели да имају на
свом менију њихове производе, али имају већ склопљене уговоре са великим компанијама и произвођачима сокова, па за
„Дар природе“ нема места, бар не док им не истекне актуелни
уговор.
„Из досадашњег искуства ми се чини да је пропагирање
здравог живота и те како уродило плодом и да је све више
људи који посежу за природним производима, посебно када
бирају напитак за своје дете. Чини ми се да је и потражња већа
за оваквим производима у угоститељским објектима који се
налазе у природном амбијенту, далеко од градова“, преноси
своја искуства Јелена. Додаје да када је реч о угоститељима
постоје они који дају велику предност њиховим и сличним производима, па чак иако на неким другим индустријским више
зарађују. „Са тим угоститељима је заиста задовољство сарађивати, али сам закључила да је ипак више оних који нису свесни
тога да овакви производи доносе додатну вредност њиховим
менијима и објектима. Уверена сам да ће се и то временом променити. Мораће, јер будућност је окренута ка томе да живимо
у складу са природом“, закључује Јелена. Славица Даниловић
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Изабрани Суперсте победници

ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ МЛАДИХ
ЗА БОЉЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

К

ако на иновативан начин побољшати стање у здравственим установама Србији или помоћи онима који
болују од Алцхајмерове болести?
Како повезати средњошколце са њиховим
будућим потенцијалним послодавцима
и спречити одлазак младих из локалних
заједница? Ово су само неке од тема које
су важне младим победницима програма
„Суперсте“.
Једанаест друштвено одговорних пројеката младих из градова широм Србије победило је на конкурсу „Центрифуга“, кроз који
се у оквиру програма донација „Суперсте“
пружа финансијска и менторска подршка
идејама организација и неформалних група младих у сферама културе, образовања
и уметности. Десет иницијатива чији је циљ
унапређење локалних заједница подржано
је са по 500.000 динара, а пројекат који је
добио највише гласова онлајн заједнице са
100.000 динара.
Међу великим бројем креативних,
друштвено корисних пројеката, жири је
имао тежак задатак да издвоји најбоље,
имајући у виду разноликост тема и идеја.
Један од победничких пројеката је
„М.арт“, чији је циљ да се осликавањем
мурала у здравственим институцијама побољша стање ових установа и пацијентима и њиховим ближњима пружи
подршка у процесу лечења, водећи се
тиме да визуелна уметност побољша-
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ва расположење и смањује ниво стреса.
Такође, награђен је и пројекат „Са Алцхајмером на ти“, који је усмерен на едукацију у области здравства. Његов циљ
је да кроз путујући караван, обуке и онлајн магазин пружи нове информације и
савете у вези са Алцхајмеровом болешћу
или другим облицима деменције и тако
оболелима и њиховим ближњима обезбеди широк систем подршке.
Заснована на идеји да разбије предрасуде према слепим и слабовидим особама, игрица „Зоундарк“ развијана је као аудио-игра коју они могу да играју уз помоћ
тастатуре, мобилног телефона и џојстика,
а у развијању корисничког искуства акценат је стављен на звучне ефекте. Игрица
има и визуелну компоненту, која омогућава да гејмери који немају проблема са видом такође могу да уживају у њој.
Пројекат „Театар културне размене“,
чији је покретач Градска организација
глувих и наглувих Ниш, такође се нашао
међу победницима, а фокусиран је на
укључивање заједнице глувих и наглувих особа у свет позоришта, кроз продукцију представе „Првобитни инстинкт“.
Кроз низ радионица знаковног језика за
чујуће глумце, као и радионице драмског
наступа за глуве и наглуве особе, рад на
продукцији представе и њено извођење
учиниће позориште приступачнијим за
заједницу глувих и наглувих.

Подршку је добила још једна иницијатива из Ниша – пројекат „Pick And Choose“,
у оквиру ког ће средњошколци ићи у организоване посете компанијама, у складу са
својим интересовањима и упознати се са
радом запослених у различитим секторима, како би стекли практично знање.
Чак четири награђена пројекта посвећена су иновативној едукацији деце, са
циљем да код њих развију истраживачки дух и критичко мишљење.
О десет победничких пројеката одлучивао је стручни жири који је оцењивао утицај пројеката на друштво, њихову
иновативност, изводљивост и одрживост.
Кроз „Суперсте“ програм, од 2015.
године на конкурсе се до сада пријавило више од 530 пројеката младих, из области културе, уметности и образовања.
Као резултат тога, 86 иновативних иницијатива младих из 20 градова широм
Србије имало је прилику да се покрене и
помогне локалној заједници. Ерсте банка је за подршку друштвено одговорним
замислима младих обезбедила фонд од
више од 30 милиона динара.
Овогодишњи конкурс „Суперсте“ програма донација Ерсте банка реализује у
сарадњи са Траг фондацијом. Више информација о сваком победничком пројекту можете пронаћи на платформи СуперИзвор: originalmagazin.com
сте.нет.
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Конференција „Економско оснаживање жена у руралним подручјима“

ОД ХОБИЈА ДО САМОСТАЛНОГ
ПОСЛА И ЗАРАДЕ
У просторијама хотела „Каштел – Ечка“ у Ечки одржана
је конференција „Економско оснаживање жена у руралним подручјима“. Конференција је једна од компоненти истоименог
пројекта који реализује Словачки културно-информативни
центар, у сарадњи са Зрењанинским едукативним центром и
Филијалом Зрењанин НСЗ. Пројекат финансира Град Зрењанин.
Конференцији су присуствовали представници Словачког културно-туристичког информативног центра, Филијале
Зрењанин НСЗ, као и жене-предузетнице и чланице удружења
из насељених места града Зрењанина – Клуб жена из Белог
Блата и из Арадца.
На конференцији се дискутовало о положају жена и о могућностима за економско оснаживање жена у селима.
„У граду Зрењанину и околним насељеним местима на
евиденцији незапослених је 49% жена. У самом граду имамо
2.177 незапослених жена, затим следе општине Житиште – 598,
Сечањ – 566, Нова Црња – 525 и Нови Бечеј – 519. Ако бисмо
гледали структуру, највише је жена које на запопослење чекају
до 3 месеца, а следећа група чека од 3 до 5 година. Посматрано
по годинама старости, најбројније су жене од 55 до 59 година.
Поражавајући је податак да највише имамо неквалификованих
жена и оне чине 46% у односу на укупан број незапослених
лица на нашој евиденцији“, истакла је директорка Филијале
Зрењанин НСЗ мр Татјана Мијатовић.
Присутнима је предочен и концепт подршке незапосленимa кроз активне мере запошљавања, пре свега кроз програм
за самозапошљавање, а директорка је изнела и податак да су у
2018. години међу 248 лица која су прошла обуку за предузетништво биле 122 жене, а 78 њих започело је сопствени бизнис.
У овој години 32 жене прошле су обуку, а 20 започело сопствени
бизнис. Међу фирмама које оне региструју најзаступљенији су:
кројачки салони, личне услуге, козметичке услуге, израда колача, туристичке агенције.
Виорика Магда једна је од жена које су уз подршку програма за самозапошљавање НСЗ покренуле сопствени посао. Пре
8 година регистровала је „Етно сувенир“, фирму за ручно ткање
и израду сувенира. „Бавим се свим ручним радовима, ткањем
на разбоју, пустовањем вуне, израдом сувенира, тикви, осликавањем гризом. Почетак је био тежак, све је било ново, тешко
је било сналазити се, али једноставно сам одлучила. Мој муж
је пољопривредник, имам обавезе у кући и не могу да идем
да радим, па ми је оснивање фирме било решење. Сада, после
8 година, све је много лакше. Волим креативан рад. Мој савет

Бесплатна публикација о запошљавању

женама је да крену да раде оно што желе и да пробају. Можда
нешто нису никада радиле, али то може да буде добра мотивација и добар почетак да остану на селу и раде оно што воле“,
каже Виорика, која живи у Ечки, надомак Зрењанина.
О својим искуствима говориле су и друге предузетнице и
чланице удружења.
Удружења жена постоје у готово сваком банатском селу.
Најчешће активности су: израда ручних радова и најразличитијих предмета домаће радиности, справљање локалних специјалитета, хуманитарни рад, понегде и обучавање младих у
селу вештинама старих, традиционалних заната. Током летњих
манифестација удружења жена се представљају управо рукотворинама и локалним јелима. Активности ових удружења свакако представљају допринос квалитету живота у свакој сеоској
заједници.
За сада у удружењима жене обављају ове активности у
виду хобија, али би то могло да прерасте у самозапошљавање и
запошљавање. Економско оснаживање жена посебно је важно
у руралним крајевима, истичу и организатори конференције.
„На данашњем скупу женама су предочене могућности за
економско оснаживање. Свака од тих жена има неки хоби који
може да преточи у неко пословање којим би допринела породичном буџету. Причали смо о начинима на који жене могу да
дођу до средстава за покретање сопственог бизниса и како се
могу удружити и оснивати задруге. Када је о економском оснаживању жена реч, поготово на селу, ситуација је врло лоша.
Жене углавном не раде, а врло ретко су и носиоци пословања.
Врло је битно оснажити жене како би имале свој динар, да не
зависе ни од кога, да располажу својим временом и новцем
онако како њима највише одговара. Нажалост, у руралним срединама то је још увек на критичном нивоу. Ипак, овде смо видели примере добре праксе, жене које су покренуле пословање
из хобија. Оне сада послују и имају свој приход. Најбоље су се
показали колачарство, израда сувенира и зимнице. Све жене
би могле да преко НСЗ прођу обуку, напишу бизнис план и покрену свој посао. Најбоље би било да се људи удруже у задруге
и покрену сопствени бизнис“, истакла је Александра Пантић
Хрубик, председница УГ Словачки културно-туристички информативни центар.
Александра Штрбац
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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

