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ЛАКШЕ ДО ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
У Привредној комори Србије представљен је нови Национални
програм промоције предузетништва и самозапошљавања, који ће
почетницима у бизнису помоћи да лакше дођу до финансијских
средстава за реализацију својих идеја, што се показало као једна од
највећих препрека. Држава је у оквиру овог програма обезбедила
више од 300 милиона динара, а Немачка развојна банка још 12,9 милиона евра. Поред повољних кредита код банака, нови програм подразумева и посебну обуку коју ће реализовати Привредна комора Србије, а након добијања сертификата о положеној обуци за пословање,
почетници у бизнису могу да подносе пријаве за повољне кредите.
Настављају се обуке за завариваче које НСЗ спроводи у оквиру пројекта „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање“ у
циљу смањења незапослености. Обука је у току у Јагодини, а сертификате и атесте за успешно завршене обуке добили су полазници у
Зајечару и Прибоју.
Јубиларни, петнаести Сајам послова и пракси „Job fair“, под слоганом “Креирај своју будућност”, одржан је у згради Техничких факултета у Београду. На дводневном сајму представило се 55 компанија
од којих су студенти и дипломци техничко-технолошких факултета
и природно-математичких факултета могли у директном контакту
да добију информације о могућностима праксе, али и запослења.
Примедбе ИТ заједнице на Предлог закона о порезу на доходак грађана, о чему смо писали у претпрошлом броју, уродиле су плодом. Министарство финансија је саопштило да се
примена теста самосталности помера на 1. март 2020. године
уместо од почетка наредне године, као што је било првобитно планирано. Истовремено, кориговано је пет од девет предложених критеријума теста самосталности, како би се постигла прецизнија имплементација и избегла различита тумачења.
Предузетничку причу посветили смо фирми „Константин
текс“ из Ивањице, чије су кошуље и остали асортиман прихватили купци не само у Србији и региону, већ и широм Европе. Фирма тренутно има око 80 запослених, али изражавају забринутост
да би им у даљем развоју посла проблем могао да буде недостатак нових, школованих кројача и шивача у Ивањици и околини.
Удружење пословних жена Србије је тринаести пут доделило награде “Цвет успеха за жену змаја” најбољим предузетницама у Србији. Такође, другу годину заредом је додељено признање
“Родно најсензитивнија компанија”. Титулу „Жена змај“ ове године је понело 10 предузетница од 23 номиноване из целе земље.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

ОБУКАМА ДО КВАЛИТЕТНОГ КАДРА

П

ривредно друштво „Брами“ д.о.о.
је основано 1979. године као
кројачка радња која се временом проширивала, тако да данас
представља једну од водећих компанија
у Расинском округу у области текстилне
производње. Поред производног погона
у Александровцу, компанија има и продајна места у Крушевцу и Београду и
тренутно запошљава 79 радника.
Поред модне конфекције коју годинама производи, компанија се све више
бави наменском прозводњом за потребе војске и полиције Републике Србије,
а у плану је проширење производње за
војске држава у региону.
Филијала Крушевац НСЗ је са послодавцем остварила јако добру сарадњу,
кроз сталне контакте и обиласке, у оквиру којих се презентују све активне
мере запошљавања које могу да користе.
Компанија „Брами“ редовно учествује и
на сајмовима запошљавања, на којима
прикупе већи број радних биографија и
у непосредном контакту обаве прелиминарне разговоре са заинтересованим
лицима.
Како каже Славољуб Миљковић, један од власника компаније, запослене
чине углавном жене које нису имале
искуства у кројењу и шивењу. „Откад
постоји наша служба у Александровцу,
искључиво запошљавамо лица преко
Националне службе за запошљавање. То
нам даје сигурност, јер стручњаци у НСЗ
пре него што лица дођу код нас обаве разговоре, тестирања и ми добијамо одабране и квалитетне кадрове. Са друге стране, они имају најбоља решења и предлоге
које програме можемо користити. Наша
фирма има у сталном радном односу

више профила, поред шивача ту су и економисти и правници и инжењери, тако
да ми увек имамо и некога на стручној
пракси“, каже Миљковић.
Компанија „Брами“ је прошле године користила програм обуке на захтев
послодавца за 15 лица и програм стручне праксе за 2 лица, а у њиховим просторијама се изводио и практични део обуке
за тржиште рада за 5 шивача. Свих 15
лица која су завршила обуку на захтев
послодавца су почетком ове године потписала уговоре о раду на неодређено
време и још увек су у радном односу.
По наводима власника, обука на захтев послодавца има вишеструки значај,
пре свега за послодавце који сами обуча-

вају и формирају квалификованог радника, али и за незапослене да брже и лакше
нађу посао. Тренутно је у току обука за
шиваче за 5 лица, а на стручној пракси
се налази једно лице са вишом стручном
спремом. Јелена Бабић, по занимању
пољопривредни техничар, једна је од полазница обуке на захтев послодавца, а
сада је у сталном радном односу.
„С обзиром да сам 10 година чекала
посао, мислим да сам учинила праву ствар када сам прихватила позив Националне службе за преквалификацију. Пре
тога никада нисам радила овај посао и
буквално нисам знала ни да укључим
машину. Од јануара сам у сталном радном односу, задовољна сам радним временом, јер се ради само прва смена, али
и свим осталим условима и препоручила
бих свакоме да се одазове на позив Националне службе“, наводи Јелена.
У циљу проширења производње компанија је набавила нове савремене машине у вредности од 170.000 евра, од чега је
део средстава по програму Националне
службе. Поред програма НСЗ из области
образовања и обука, компанија је и једна
од првих потписница уговора о дуалном
образовању.
„Сада имамо 4 ученика треће године, ускоро нам долази и 5 ученика друге
године, па се надамо да ћемо и на овај
начин обезбедити кадрове који ће сутра
моћи да се запосле код нас“ закључио је
Миљковић. До краја године, компанија
„Брами“ планира да укључи још најмање
два лица у обуку на захтев послодавца.

Ана Бацић
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ТЕМА БРОЈА Стартовао нови програм за почетнике у бизнису

ЛАКШЕ ДО ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

У Привредној комори Србије представљен је Национални програм промоције
предузетништва и самозапошљавања, који ће почетницима у бизнису помоћи да
лакше дођу до финансијских средстава за реализацију својих идеја, што се показало
као једна од највећих препрека
Држава је у оквиру новог националног програма обезбедила више од 300
милиона динара, а Немачка развојна
банка још 12,9 милиона евра. Помоћ је
намењена новооснованим предузетницима, пољопривредним газдинствима,
микро и малим привредним друштвима
старим до две године, као и свима који су
заинтересовани за започињање и развој
сопственог посла.
Поред повољних кредита код банака, нови програм подразумева и посебну обуку коју ће реализовати Привредна
комора Србије, а након добијања сертификата о положеној обуци за пословање,
почетници у бизнису могу да подносе
пријаве за повољне кредите. Како је речено у Привредној комори Србије, прве
обуке биће крајем новембра ове године,
а захтеви за кредит могу да се подносе
од 1. децембра 2019. године. Максимални
износ кредита је 3,6 милиона динара, а
банка, како је речено, може да наплати
највише један одсто износа кредита за
своје трошкове.
Циљ овог програма подршке, у оквиру којег су путем јавног позива као партнерске банке изабране Банка Поштанска штедионица, Уникредит и Рајфајзен
банка, јесте да се допринесе стварању
стимулативног амбијента за почетнике
у бизнису, унапреди пословање сектора
малих и средњих предузећа и помогне
отварање већег броја нових фирми и предузетничких радњи, а у складу са стратегијом Владе Србије.
На представљању новог програма,
Марко Чадеж, председник Привредне
коморе Србије, рекао је да је ово потпуно
нов програм, конкретан и добар пројекат
за све који започињу посао и улазе у свет
предузетништва, јер се за њих отвара
нови вид финансирања. „Новац ће моћи
да се добије по веома повољним каматама, а програм предвиђа и бесповратна
средства“, истакао је Чадеж. Он је објаснио заинтересованим будућим предузетницима да сада добијају институционални пут како да дођу до првих средстава,
да науче како да успешно покрену и воде
посао, да ефикасно сарађују са ПКС и
Центром за програме подршке привреди, микро и малим привредним друштвима. Такође, они који буду део програма
имаће прилику да науче све када је реч о
порезима, законским одредбама и свим
осталим прописима и процедурама.
„Раније је за добијање помоћи било
неопходно да већ имате отворену радњу
или фирму, а сада је довољно да имате
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„Микро, мала и средња предузећа кључан су фактор одрживог развоја сваке економије, па је и обавеза државе да
за тај сектор обезбеди добре услове за оснивање и развој
посла. На тај начин расте и развија се и економија једне
земље“, каже Марко Благојевић, в.д. директора Канцеларије за управљање јавним улагањима

идеју, да знате шта хоћете и да све то развијете уз подршку Привредне коморе Србије“, истакао је председник ПКС.
Програм подршке предузетништву
обухвата све кључне аспекте подршке
који су неопходни не само да би неко
покренуо посао, него да би се тај бизнис
успешно и развио. То су петодневна обука за израду пословно-инвестиционог
плана, затим повољни банкарски кредити код комерцијалних банака, гаранције за кредите, бесповратна средства
(грант) корисницима који успешно отплате кредит у износу од 20 одсто укупног инвестиционог улагања у оквиру
програма. Повољни банкарски кредити
у максималном износу од 3,6 милиона

динара, како је наглашено, додељиваће
се за инвестиције попут набавке опреме,
машина, постројења, куповину и адаптацију пословног простора, као и за обртна
средства, уз повољне услове и погодности, па је тако каматна стопа фиксна и
њен највиши износ може бити 5,99 одсто
на годишњем нивоу.
Државни секретар Министарства
привреде Драган Стевановић рекао је да
ће држава у овој години утрошити више
од три милијарде динара на подршку
привреди у сектору малих и средњих
предузећа, што је, како каже, доказ да
је Влада разумела њихове потребе, па
подршка расте све више из године у годину.
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„Од 2016. године трудимо се да изнађемо адекватне механизме како бисмо
помогли сектору малих и средњих предузећа у Србији. Те године смо заправо
успоставили прве програме кроз које
смо за тај сектор обезбедили бесповратна средства, па смо са њима наставили
и наредне две године, а у ову годину смо
ушли са пројектованих милијарду и 700
милиона динара, а годину ћемо кроз три
програма подршке завршити са утрошених око 3 милијарде динара за те намене“,
објаснио је Стевановић. Највише новца
до сада је утрошено за најбрже растуће
делатности у Србији, пре свега грађе-

вину, затим прерађивачку индустрију у
области машинства и метала, текстилну,
дрвну и прехрамбену индустрију.
„Нови програм подршке предузетништву даће квалитет више када говоримо о сектору малих и средњих предузећа, јер ће они који имају добру идеју
добити комплетну помоћ, и то не само
да започну бизнис, већ да посао успешно
реализују и развијају“, истакао је Стевановић.
Арне Гос, директор Немачке развојне
банке KfW у Београду, рекао је да је банка подржала овај пројекат са намером
да се будући привредници у Србији охрабре и да им се омогући лакше финансирање. Он истиче да је изузетно важно
што је овим програмом обухваћен управо сектор малих и средњих предузећа и
будући предузетници са новим идејама.
Народна банка Србије такође пружа
јаку подршку унапређењу сектора предузетништва, а као кључни предуслов за
развој тог сектора помиње се креирање
стабилног и одрживог привредног амбијента.
„Србија је на том пољу остварила
добре резултате. С обзиром да раст малих и средњих предузећа у великој мери
зависи од могућности финансирања
из повољних извора, НБС пружа управо подршку у обезбеђивању повољних
извора финансирања тог сектора“, истиче Драгана Станић, вицегувернерка

Поред повољних кредита код банака, нови програм
подразумева и посебну обуку коју ће реализовати Привредна комора Србије, а након добијања сертификата
о положеној обуци за пословање, почетници у бизнису
могу да подносе пријаве за повољне кредите. Како је
речено у Привредној комори Србије, прве обуке почињу
крајем новембра ове године, а захтеви за кредит могу да
се подносе од 1. децембра 2019. године.

Народне банке Србије. Она додаје да се
обезбеђивањем финансирања МСП по
ниским каматним стопама и са дужим
роковима отплате од почетне фазе ствара прилика да се креативне пословне
идеје трансформишу у квалитетне производе и услуге, што ће даље повећавати запосленост, зараде и поспешивати
привредни раст.

У Канцеларији за управљање јавним
улагањима кажу да би било више микро, малих и средњих предузећа када би
било и довољно приступачних кредита
за све заинтересоване. Марко Благојевић,
в.д. директора Канцеларије, оценио је да
охрабрује чињеница да је банка KfW
стала иза овог програма. „Микро, мала
и средња предузећа кључан су фактор
одрживог развоја сваке економије, па је и
обавеза државе да за тај сектор обезбеди
добре услове за оснивање и развој посла.
На тај начин расте и развија се и економија једне земље“, каже Благојевић.
Програм подршке проистекао је као
резултат активности које су дефинисане
Меморандумом о сарадњи Владе Србије
и Немачке развојне банке из прошле
године. Детаљне информације о програму могу се наћи на сајту Министарства привреде или се могу добити преко
мејла: startup@pks.rs.

Јелена Бајевић

Бесплатна публикација о запошљавању
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Самозапошљавање уз субвенцију НСЗ

УПОРНОСТ И ПОДРШКА ПОРОДИЦЕ
СНАЖНИЈИ ОД ЖИВОТНИХ НЕДАЋА

У

селу Накову, покрај Кикинде, од маја ове године са успехом ради фризерски салон „Мима-шиш“. Власница салона, Мирјана Кнежевић, са осмехом дочекује и испраћа
своје муштерије.
„Након што сам, након реорганизације фирме у којој сам провела 15 година, остала без посла, у договору са породицом решила сам да своју дугогодишњу жељу претворим у реалност. Жеља
за учењем и упорност били су снажнији од животних недаћа.
Овог физерског салона не би било да ме супруг није охрабрио и
пружио безусловну подршку“, наводи наша саговорница.
„Уложила сам одређена новчана средства у обуку и стекла
сертификат у познатој фризерској академији ‚Пањковић‘, у Београду. Након тога сам одлучила да региструјем свој фризерски салон.
С обзиром на болест која ми је дијагностикована и статус особе са
инвалидитетом, одлучила сам да се обратим Националној служби
за запошљавање, филијали у Кикинди, где сам добила све неопходне информације о регистровању радње“, додаје Мирјана.
Након што је завршила обуку за почетнике у предузетништву, коју реализује НСЗ, Мирјана је поднела захтев за
програм самозапошљавања особа са инвалидитетом и у врло
кратком року добила позитивну одлуку. Субвенцију од 240.000
динара, која се додељује незапосленим особама са инвалидитетом, уложила је у опремање свог фризерског салона.
Уговорна обавеза корисника субвенције је да обавља регистровану делатност за коју су му одобрена средства и да измирује доприносе за обaвезно социјално осигурање најмање 12
месеци, почев од дана отпочињања делатности.
„Добијена средства била су ми ветар у леђа приликом отпочињања делатности. Имала сам малу дозу страха, у смислу
да ли ћу имати довољно муштерија, да ли је одлука коју сам
донела добра и још мноштво питања са којима сам се у почетку
сусретала, али уз подршку породице, финансијску помоћ Националне службе за запошљавање и великог броја дама које

долазе у мој салон, превазишла сам почетничку предузетничку трему“, прича Мирјана.
Док разговорамо са њом телефони за заказивање непрестално звоне. Велики број корисника услуга Мирјаниног фризерског салона је из околних села, али и из Кикинде. Каже да се
обим посла повећава и да задовољне кориснице препоручују
својим пријатељима њен фризерски салон.
„Препоручила бих свима да се окушају у предузетничким
водама. Уз помоћ Националне службе за запошљавање и уз велику жељу и труд мој сан се остварио. Надам се да ћу са успехом радити још дуги низ година“, каже Мирјана.
Кроз програм самозапошљавања 48 лица са евиденције
НСЗ у Кикинди је регистровaло самосталну делатност ове године, а међу њима су три особе ромске националности и четири
особе са инвалидитетом. Највише су заступљене производне
(производња хлеба, предмета од дрвета, свећа, плетене и кукичане одеће), а потом услужне делатности (ауто-механичарске,
грађевинске и фризерско-козметичке услуге).
Весна Данић

Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

НОВЕ ОБУКЕ У ПАНЧЕВУ
Крајем прошлог месеца у Панчеву је стартовала обука за
административно-техничког секретара за пет особа са инвалидитетом. Теоријски и практични део обуке реализоваће се
у Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом „Iteccion“ д.o.o. Планирано је да обука
траје до средине новембра текуће године.
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Oбука за административно-техничког секретара биће реализована кроз следеће области: кодекс понашања и етика на
послу, законска регулатива која се односи на права и обавезе
запослених, безбедност и здравље на раду, противпожарна
заштита, коришћење рачунара, интернет и електронска пошта.
Одржано је групно информисање заинтересованих лица,
док додатна тестирања нису била потребна. Улазне квалификације наведене у програму обуке биле су: координација покрета руку, пожељно искуство у раду на компјутеру, знање енглеског језика и минимум II степен стручне спреме. Сва лица
су прошла разговор код свог саветника, тако да им је ова мера
предвиђена и у индивидуалном плану запошљавања.
Укупан број часова по програму је 120, од тога 36 часова
теорије и 84 часа праксе, док је укупно време за реализацију
обуке 15 радних дана.
У Филијали Панчево НСЗ у току су и обукe за геронтодомаћице,
шиваче и пустовање вуне, а летос је завршена обука за физичко-техничко обезбеђење. Такође, овог месеца се очекује и почетак обуке за
масере, за особе са инвалидитетом, тако да ће 37 лица у 2019. години на овај начин стећи нова знања и вештине и тако повећати своју
конкурентност на тржишту рада.
Ивана Мучибабић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ОБУКА ЗА ЗАВАРИВАЧЕ - ПУТ ДО
ЗАПОСЛЕЊА

У Јагодини у току обука на
захтев послодавца за
завариваче челика МАГ
поступком

оријентисано, а 15% услуга су монтаже у
земљи. Послодавац тренутно запошљава
преко 200 радника.
Реализација обуке на захтев послодавца је у току и укључено је 7 незапослених лица која се обучавају за послове
заваривача челика МАГ поступком, у
трајању од три месеца. Полазници су веома мотивисани и заинтересовани за рад
код послодавца. Кроз реализацију обуке
пружена је подршка послодавцу у јачању
кадровских капацитета, а незапосленим
лицима у стицању адекватних стручних
компетенција на конкретним пословима
ради бржег запошљавања.

Уручени сертификати за
завариваче у Прибоју

Национална служба за запошљавање - Филијала Јагодина реализује обуку на захтев послодавца за завариваче
челика МАГ поступком. Програм обуке
на захтев послодавца „Alfa Technichs“
Свилајнац, подразумева учешће Националне службе у финансирању програма
обуке ради стицања знања и вештина
потребних за обављање послова заваривача челика МАГ поступком (135 по EN
ISO 4063), јер на евиденцији Испоставе Свилајнац нема лица са потребним
знањима и вештинама. Посао је специфичан, а обука се спроводи у складу са
европским стандардима.
Послодавац „Alfa Technichs“ д.о.о.
Свилајнац основан је 2010. године, најпре
са седиштем у Крагујевцу, а од 2018. године седиште и производни погон налазе се у Свилајнцу. Производни програм
послодавца обухвата производњу и монтажу процесне опреме у ширем смислу,
транспортнe системе, кранове и кранске
стазе, резервоаре, изоловане кабине са
пратећом опремом и специјалну опрему
по захтеву купца. Ради се о савремено
организованој, опремљеној и извозно
оријентисаној фирми која испуњава високе стандарде квалитета и развоја, тако
да је 85% производног програма извозно

Додела сертификата за
завариваче у Филијали Зајечар
НСЗ

У Прибоју је у просторијама НСЗ, 31.
октобра одржана свечана додела сертификата незапосленим лицима која су са
успехом завршила обуку за завариваче.
Од десет полазника обуку је са успехом
завршило осам, који су тиме стекли сертификат за једно од најтраженијих занимања.
Сертификате је уручила директорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана Пејовић. Она је изразила задовољство због
успешно реализоване обуке у сарадњи
са Мокрогорском школом менаџмента,

Пројекат „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање“ омогућава повезивање теже запошљивих лица са евиденције незапослених и послодаваца, помаже
незапосленима да унапреде своје вештине и на тај начин доприноси смањењу незапослености. Пројекат финансира Европска унија са 4,5 милиона евра, а суфинансира се из
буџета Републике Србије са 500 хиљада евра. Додатних 1,8 милиона евра ЕУ улаже у
техничку помоћ управљању пројектом.
Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Национална служба за запошљавање. Више информација о пројекту на: http://www.nsz.gov.rs/live/o-nama/Projekti/
eu_podr_ka_nacionalnoj_slu_bi_za_zapo_ljavanje___ipa_2013.cid43306

Бесплатна публикација о запошљавању

Академијом „Оксфорд“ и фирмом „Спектар“ д.о.о. из Нове Вароши.
Истакла је да је обука трајала два
месеца, односно 360 часова, од којих 120
часова теоријске и 240 часова практичне
наставе, а да су полазници били незапослени без квалификација или у статусу
дугорочно незапослених лица.
Честитајући полазницима на успешно завршеној обуци, Ана Пејовић им је
пожелела да што пре дођу до запослења
и нагласила да ће Филијала Пријепоље
пратити њихов радни статус у периоду
од 6 месеци након обуке, како би се утврдили коначни ефекти ове мере.
Полазници су се захвалили НСЗ - Филијали Пријепоље и извођачима на успешно организованој обуци и изразили
уверење да ће им новостечена знања и
вештине помоћи у бржем запошљавању.

У просторијама Националне службе
за запошљавање у Зајечару, свечаном
доделом сертификата завршена је обука
за завариваче са атестом. Обука је реализована у СЗР „Троканац тим“ из Зајечара,
а укључена су 23 незапослена лица, од
којих се једно у међувремену запослило.
Завршни испит је са успехом савладало
13 полазника који су добили сертификат,
с обзиром да су у питању веома сложени
и захтевни послови, али су и остали полазници обуку успешно привели крају и
стекли нова знања.
Ова обука за тржиште рада спроведена је на основу пројекта „ЕУ подршка
Националној служби за запошљавање“,
односно пројекта „Подршка програму
запошљавања НСЗ“, а сама реализација
преко фонда ЕУ – ИПА 2013.
О. Ђорђевић, A. Стикић, А. Дијановић
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СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У БЕОГРАДУ ЗНАТНО ОПАЛА
На седници Савета за запошљавање Београда представљени су нови подаци и резултати када је у питању ситуација са
бројем незапослених у главном граду. Речено је да стопа незапослености на територији Београда износи 8,9 одсто, односно
незапослених тренутно има 66.142 и оцењено је да су резултати изузетно добри, јер је пре пет година било више од 150.000
незапослених.
Као неки од разлога за то наведене су субвенције Националне службе за запошљавање до којих предузетници брже и
лакше долазе, али и програми Развојне агенције Србије и Секретаријата за привреду Београда.
Циљ састанка Савета за запошљавање био је да се припреме програми за следећу годину, а у плану су бројне радионице које доприносе стицању неопходних знања и вештина
за тржиште рада, као и презентације програма на сајмовима
намењеним запошљавању и едукацијама. Најављено је да ће у
сарадњи са Секретаријатом за образовање бити настављен рад
у циљу отварања центара за обучавање, како би заинтересовани могли да стекну додатна знања и вештине или се преквалификују како би лакше дошли до посла.

Привлачење страних инвестиција, даља улагања у туризам, пољопривреду и ИТ сектор још су неки од акцената у
даљем раду како би Београд био још боље место за живот и
млади остали у њему, речено је на састанку, а као циљ у даљем
раду истакнут проценат нижи од 5 одсто незапослених у Београду.
Јелена Бајевић

ЗАПОШЉАВАЊЕ УЗ СУБВЕНЦИЈЕ НСЗ У
НОВОМ ПАЗАРУ

Ако желимо да улажемо у развој једног града, један од сигурних путева јесте улагање у успешне и младе пословне
људе, који ће чинити основ напретка и
сигуран пут ка отварању нових радних
места у будућем периоду.
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Пазар кроз различите видове финансијских подстицаја
подржава све који желе да покрену сопствени бизнис, а имају реалну и добро
осмишљену пословну идеју. Такав пример је и Ауто-браварски сервис „Рушо и
Беба“, који су своју пословну и породичну
традицију преточили у занатску радионицу уз помоћ средстава Националне
службе за запошљавање. Власник фирме
Реџеп Шеховић Беба желео је да настави породични бизнис и одржи традицију
дугу преко 10 година. Ауто-браварским
послом су се бавили његов отац и стриц,
а наслеђена знања је преточио у покретање сопственог посла. Радионицу је
регистровао 2018. године, захваљујући
подстицајним средствима кроз субвенцију за самозапошљавање и тако званично отпочео сопствени бизнис. У ауто-сервису се обављају послови поправке брава

за аутомобиле, сервисирања централног
закључавања, регулисања система подизања стакала и продаја осталог пропратног материјала за сервисирање возила.
Како је посао напредовао и развијао
се, власник је имао потребу за што већим
пословним простором, али и за запошљавањем новог радника, како би могао да одговори захтевима муштерија.
Захваљујући средствима НСЗ за запошљавање лица из категорије теже запошљивих, власник је добио субвенцију
и запослио свог брата који је био на евиденцији незапослених преко пет година.
Шеховић истиче да је наишао на велику
љубазност и разумевање код свих сарадника у новопазарској филијали НСЗ, где
је уз добре савете у потпуности искористио обе финансијске субвенције које
су за њега представљале правовремену
финансијску помоћ.
„Овом приликом желим да се захвалим свим сарадницима у Филијали
Нови Пазар НСЗ, који су ми били велика
подршка да одржим свој породични бизнис, тако да сада могу успешно да се бавим овим занатским послом који највише
волим да радим“, истиче Реџеп и додаје

да свако ко жели да ради и напредује у
својој професији, може да конкурише за
средства код Националне службе.
У 2019. години, средствима Националне службе на подручју Филијале
Нови Пазар приватни бизнис успешно је
покренуло 80 лица са евиденције незапослених, чиме је отворена могућност за
даље запошљавање нових кадрова у постојећим предузетничким радњама.
Аида Бојаџић

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ
Други овогодишњи сајам запошљавања у организацији врањске филијале НСЗ одржан је у „Connection“ центру у Владичином
Хану, 25. октобра. Догађај је окупио 17 послодаваца, углавном из Владичиног Хана и Сурдулице, који су исказали потребу за
преко 150 радника. Најтраженији су били радници за рад у ауто-индустрији, електро и обућарска струка, заступници за продају
осигурања живота, радници за послове заваривача, столари, угоститељски радници и продавци.
Први пут је учешће на сајму запошљавања узела фирма из Новог Сада „Lear corporation“, која је исказала потребу за запошљавањем 50 радника на пословима оператера у процесу производње електричних кабловских инсталација.
Присутни послодавци су истакли да су им сајмови запошљавања веома важни, јер имају прилику да између великог броја
кандидата препознају баш оне који одговарају исказаним потребама за конкретна радна места.
На штанду НСЗ послодавци су могли да добију све информације о јавним позивима за запошљавање који су тренутно отворени, а незапосленим лицима пружена је помоћ у писању радне биографије. Незапослени су овом приликом имали могућност да
успоставе контакте са послодавцима, представе се и предају своје пријаве.
Весна Станојковић
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Јесењи сајам запошљавања у Пироту

У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ
У организацији Филијале Пирот НСЗ,
31. октобра одржан је јесењи сајам запошљавања у Пироту, на коме је 36 послодаваца исказало потребу за попуњавањем око 300 слободних радних места,
за раднике свих степена стручне спреме
и квалификација.
Највећи број послодаваца био је са
подручја Пирота и околних општина Бабушнице, Димитровграда и Беле Паланке. На сајму су учествовали и послодавци са регистрованим седиштем на
подручју Београда, Зрењанина, Новог
Сада и других градова Србије, што говори о њиховој повећаној покретљивости у
потрази за стручном радном снагом.
школу. Сајам је за њу прилика, како наводи, да успостави контакт са већим бројем
послодаваца у току само једног дана и
размени информације и са послодавцима који послују изван Пирота.

По други пут на сајму у Пироту био
је је „Енал-електро“ из Београда. Нусрет
Хоџић, представник и стручни сарадник
ове фирме, каже да успешно послују већ
11 година и да редовно посећују сајмове
запошљавања у потрази за радницима
електро струке, електричарима, електроинсталатерима и електромонтерима,
које запошљавају у Србији и Немачкој.
Јасмина Стојановић, представник
фирме „Апетит“ из Беле Паланке, очекује
да на сајму пронађе раднике који ће радити у пекари. Задовољна је посећеношћу
сајма и интересовањем лица да обављају
или науче пекарски занат. Након сајма
обавиће додатне разговоре са кандидатима који су се пријавили, а заинтересована је и за финансијске програме и мере
активне политике запошљавања Националне службе за запошљавање.
Привредно друштво за услужне делатности „Clear“ из Пирота је добитник
признања за изузетну сарадњу на пољу
запошљавања у 2018. години на локалном тржишту рада. Директор друштва
Алан Пецарски истиче да је сајам запошљавања богат извор потенцијалне рад-

Помоћница градоначелника Пирота
Слађана Манчић је истакла ангажовање
и настојање локалне самоуправе да позитивно утиче на смањење незапослености. „Од 2015. године Град Пирот је
за финансирање програма и мера активне политике запошљавања из буџета определио око 80 милиона динара и
наставиће са издвајањем средстава и у
наредим годинама“, изјавила је Слађана
Манчић.
не снаге и да имају позитивно искуство у
запошљавању лица са сајма.
Министарство одбране - Војска Србије традиционално учествује на пиротском сајму запошљавања, овог пута са
потребом за возачима моторног возила и
професионалним војницима.
Бојана Тричковић је дошла на сајам у
потрази за послом, а има завршену вишу

Изражавајући задовољство због великог одзива послодаваца да учествују
на сајму, као и због великог броја посетилаца, Драган Јенаћковић, в.д. директора
Филијале Пирот НСЗ, истакао је да је ово
један од најпосећенијих сајмова који је
организовала пиротска филијала. Нагласио је да се кроз ову меру активне политике запошљавања осликавају кретања
на локалном тржишту рада, однос понуде и тражње за радном снагом, као и видљиви пораст потражње за производним
и услужним занимањима. В.д. директора
Филијале Пирот је истакао потражњу за
текстилним, гумарским и грађевинским
радницима, ЦНЦ оператерима и програмерима, машинским и грађевинским
инжењерима, возачима, продавцима,
магационерима, пекарима, месарима,
туристичким и угоститељским радницима, комуналним радницима итд.
„Сајмови у великој мери резултирају запошљавањем и ефекти се крећу
у распону од 30 до 40% директног задовољења потреба послодаваца. Након априлског сајма, 160 лица је нашло запослење, од којих нешто више од 50% жена.
Очекивања су да овај сајам да још бољи
резултат“, наводи Јенаћковић.

Сузана Ђорђевић

Бесплатна публикација о запошљавању
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Израелска инвестиција у Куршумлији

ПОСАО ЗА 200 РАДНИКА
„Дошли сте у правом тренутку! Данас
правимо историју!“, овим речима дочекао нас је Ран Авиад, власник и менаџер
компаније WOOD-FEEL у Куршумлији.
У даљем разговору схватили смо
да се Авиадове речи не односе само на
садашњи тренутак, већ да је то његово
виђење читавог процеса отварања, опремања и пуштања у рад нове фабрике
у Куршумлији. У изузетно пријатној атмосфери, директор фабрике, овога пута у
улози водича, показао нам је шта је већ
урађено, шта се тренутно ради, а разговарали смо и о даљим плановима компаније.
У згради бивше фабрике конфекције
„7. јули“ у току су интензивни радови на
реновирању и адаптацији производних
хала и просторија. Сређују се инсталације и чека долазак нових машина, како
нам је рекао директор фирме – најсавременијих у свету у области обраде дрвета
и производње. Неке од њих је сам и патентирао, а према његовим пројектима
машине се сада производе у Кини.
WOOD-FEEL је израелска компанија
која се бави производњом разних елемената од дрвета. Откуд у Куршумлији?
Све је почело на занимљив начин, преко
спорта. Господин Авиад се у млађим данима бавио рукометом, а онда су у његов
тим дошла два играча из Куршумлије.
Тако се, како сам каже, заљубио у наш
менталитет, а онда и сам дошао у Куршумлију. Одушевио се чистом природом,
људима који умеју да раздвоје срећу и
новац, а онда видео и раднике у нашој
дрвној индустрији и у њима огроман потенцијал и мотивисаност за рад, која је
по њему основа сваког успеха.
„Куршумлија има много потенцијала. Као прво, овде има пуно дрвета, а ми
ћемо употребљавати у производњи и
дрво које се овде иначе користи за огрев.
Неће бити никаквог отпада, а фабрика
је веома посвећена екологији. Технологија коју користимо не загађује животну
средину“, истиче Авиад и додаје да фа-
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брика поседује велики број машина које
су међу најсавременијима које се користе у дрвној индустрији. Такође, у току је
транспорт додатних машина, па директор сматра да ће расположиви простор
вероватно бити мали за све оно што је у
плану за наредни период.
А планови су веома амбициозни. Ако
се оствари и само део њих, то ће бити велики подстицај за општину Куршумлија,
посебно када је у питању запошљавање.
Иако се у почетку говорило о 100-150
радника, тај број може бити и знатно
већи.
„Имамо велике планове за Куршумлију. Надам се да ће у овом објекту бити
запослено и до 200 радника, а касније се
тај број можда и повећа. Већ је у плану
отварање још једног погона у Мачковцу,
па ће са њим број запослених бити укупно 500“, каже Авиад.
Обишли смо део погона и разговарали са радницима. Једног од њих, Дарка
Стефановића, питали смо како је почео
да ради за ову компанију и какви су му
утисци.

„По занимању сам конобар. Када сам
чуо да се отвара нова фабрика, пријавио
сам се и почео да радим као руковалац
машине за обраду дрвета. Задовољан
сам, овде је лепо радити, сарадња са
руководством је одлична“, прича Дарко.
Сарадња са Националном службом
за запошљавање тренутно је у оквиру
проналажења радника, а сва заинтересована лица за рад у фабрици могу се обратити сваетницима за запошљавање и
попунити пријаву за посао.
Када су у питању људски ресурси,
односно радна снага у Србији, директор
Авиад уочава одређене карактеристике
које су типичне не само за нашу земљу,
него и шире, уз препоруке како се дата
ситуација може превазићи, а да то буде
једнако на корист грађанима и власницима производних компанија.
„Као и у свим земљама западне културе, а и Србија спада у њих, постоје
проблеми са радном снагом. Највећи
проблем је дисконтинуитет који се јавио због престанка рада фабрика, када
је престало запошљавање младих људи
на местима у производњи. Старији радници нису обучавали млађе, а веома је
присутан и недостатак познавања модерних технологија. Раднике које запослимо мораћемо прво да обучимо да раде
на најмодернијим машинама, зато нам је
веома битна мотивација људи да раде и
усавршавају се“, каже Авиад.
Тренутно WOOD-FEEL запошљава 10
радника, а компанија тражи три електричара који ће бити упућени у Кину на
обуку.
„Људи треба да знају да ми овде
нећемо правити добре производе, него
најбоље на свету“, речи су са којима нас је
испратио Ран Авиад по завршетку наше
Бранислав Страхинић
посете.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.
gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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перформанси решења; врши унос и обраду обавезних
података из области радних односа у информатичку базу података и стара се о редовном ажурирању
кадровских евиденција Управе; израђује потврде из
радног односа; израђује месечне извештаје у вези са
структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију и потребе
других органа; обавља стручно-техничке и административне послове у вођењу кадровских евиденција;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за трезор, Београд,
Поп Лукина 7-9

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

II Радна места која се попуњавају:

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

Администрација и управа
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18) и члана 9 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19), Управa
за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Радно место за девизно
пословање

Одсек за девизно пословање и
управљање средствима Републике,
Сектор за извршење буџета, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове девизног платног
промета; учествује у обезбеђивању документације
за отварање и укидање девизних наменских рачуна
Републике и корисника буџетских средстава у Народној банци Србије и пословним банкама; сарађује са
корисницима буџетских средстава ради прикупљања
документације у вези са припремом предлога закључака Владе о овлашћеним лицима за повлачење и располагање средствима кредита и зајмова, као и измене
истих; по захтеву корисника средстава са наменских
девизних рачуна, одобрава налоге за конверзију кроз
апликацију за девизно пословање; израђује извештаје
о стању на девизним рачунима; учествује у изради
законских и подзаконских аката везаних за девизно
пословање; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 5 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; као и компетенције потребне
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

2) Радно место за управљање
кадровским базама података

Одељење за људске ресурсе, Сектор за
људске и материјалне ресурсе, звање
млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учествује у креирању и имплементацији кадровских база података Управе у сарадњи са
Сектором за информационе технологије; прати и анализира квалитет података у кадровским базама података и учествује у модификацији ради побољшања

12

| Број 855 | 13.11.2019.

ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР

3) Радно место за послове платних
услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Зајечар, Драгослава Срејовића 4

ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО

4) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Врњачка Бања, звање
референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду

Место рада: Врњачка Бања, Крушевачка 17

5) Радно место за послове платних
услуга

Експозитура Трстеник, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Трстеник, Цара Душана бб

ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

6) Радно место за послове платних
услуга

Експозитура Љубовија, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
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радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Љубовија, Војводе Мишића 55

ФИЛИЈАЛА НИШ

7) Радно место за послове платних
услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Ниш, Милојка Лешјанина 19

8) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Ражањ, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Ражањ, Партизанска 34

ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

9) Радно место за послове платних
услуга
звање референт
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Пожаревац, Стари корзо 49

10) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Голубац, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Голубац, Цара Лазара 15

11) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Жабари, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или бри-

сање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Жабари, Кнеза Милоша 74

ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

12) Радно место за послове платних
услуга
Одсек за јавна плаћања, звање
референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Смедерево, Његошева 8

ФИЛИЈАЛА ВРБАС

13) Радно место за послове платних
услуга
звање референт
2 извршиоца

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
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радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Врбас, Палих бораца 18ц

14) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Кула, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Кула, Маршала Тита 258

ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН

15) Радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција
звање референт
2 извршиоца

Опис послова: Врши контролу исправности документације и прописаних буџетских евиденција; врши
повраћај јавних прихода по захтеву надлежних органа;
обавља пријем и контролу поднете документације за
упис, промену и брисање из регистра; обавља пријем
и контролу поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; издаје потврде о отвореном подрачуну, стању на
подрачуну, кумулативном промету и дневном стању
за кориснике јавних средстава, укидању подрачуна и
друге потврде на захтев корисника; врши контролу и
исправку завршних рачуна; обавља наплату тарифе
при гашењу подрачуна корисника јавних средстава,
доставља податке у вези са непрепознатом наплаћеном тарифом и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних средстава; прима захтеве за отварање
и гашење шифара за пројекат РИНО и Регистар запослених; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Зрењанин, Трг др. Зорана Ђинђића 4

16) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Нови Бечеј, звање
референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
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чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 4

ФИЛИЈАЛА КИКИНДА

17) Радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу исправности документације и прописаних буџетских евиденција; врши
повраћај јавних прихода по захтеву надлежних органа;
обавља пријем и контролу поднете документације за
упис, промену и брисање из регистра; обавља пријем
и контролу поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; издаје потврде о отвореном подрачуну, стању на
подрачуну, кумулативном промету и дневном стању
за кориснике јавних средстава, укидању подрачуна и
друге потврде на захтев корисника; врши контролу и
исправку завршних рачуна; обавља наплату тарифе
при гашењу подрачуна корисника јавних средстава,
доставља податке у вези са непрепознатом наплаћеном тарифом и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних средстава; прима захтеве за отварање
и гашење шифара за пројекат РИНО и Регистар запослених; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 34

18) Радно место за послове платних
услуга
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених

недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 34

ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

19) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Бачка Топола, звање
референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Бачка Топола, Маршала Тита 48б

ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

20) Радно место за послове платних
услуга
Одсек за јавна плаћања, звање
референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају
новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини,
чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду
налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;
врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права
на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са изворне
документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
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Место рада: Косовска Митровица, Књаза Милоша 14
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места
проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који
сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
http://www.suk.gov.rs/
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За раднo местo под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско аналитички послови (израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско материјални послови (буџетски систем
Републике Србије) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о девизном пословању) - провераваће се путем симулације (писмено).
За раднo местo под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови управљања људским ресурсима (радно-правни односи у државним органима) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (Office пакет и интернет технологије) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални (буџетски систем Републике
Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (израда потврда и уверења
о којима се води службена евиденција) - провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
Бесплатна публикација о запошљавању

(Закон о платним услугама и подзаконским актима) провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 15 и 17:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални (буџетски систем Републике
Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (израда потврда и уверења
о којима се води службена евиденција) - провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о платним услугама и подзаконским актима) провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Министарства финасија - Управа за трезор, у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/
src/competitions/
V Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа
базираном на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа - провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство финансија
- Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Дарко Алемпијевић, тел. 011/3202-317 и
Катарина Савић, тел. 011/2927-612, од 10.00 до 13.00
часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
финансија - Управа за трезор или у штампаној верзији на писарници Министарства финансија - Управа
за трезор.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се
у образац пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-

нал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да
у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за
трезор.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која
се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти
из којих се види на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној
фотокопији, према услову о дужини радног искуства у
струци из радних места на која конкуришу.
XIV Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни
испит није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести, почев од 2. децембра 2019.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
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Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства финансија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail
адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима / уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи
на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао директор Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.trezor.gov.rs) и огласној табли Министарствa
финансија - Управа за трезор, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији,
огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

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

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

1. Радно место руководилац Групе за
дигитализацију у образовању
разврстано у звање виши саветник, у
Сектору за дигитализацију у просвети и
науци
1 извршилац
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Опис послова: Руководи, планира и организује рад
Групе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним службеницима
у Групи; организује и координира обављање послова
у вези са успостављањем, функционисањем и ажурирањем дигитализованих наставних материјала у
области основног и средњег образовања из надлежности Министарства; координира послове припреме
финансијских и правних аката и докумената, у вези
са информатичким опремањем школа ИКТ опремом
и сарађује са доуниверзитетским установама ради
утврђивања потреба за ИКТ опремом и е-сервисима;
прати истраживања из области дигиталног и онлајн
учења ради давања препорука и предлога мера за унапређивање на нивоу система и предлаже укључивање
у програме и пројекте у области дефинисања мера
образовне политике, образовања за ИКТ и развоја
дигиталних компетенција; припрема стручне предлоге
за развој и реформу система образовања и васпитања
у складу са усвојеним међународним конвенцијама
и обавезама и учествује у спровођењу националних
и међудржавних развојних програма и пројеката из
области развоја дигиталних компетенција; координира израду стручних основа за израду закона и подзаконских аката из области примене ИКТ у образовању
и организује сарадњу Сектора са заводима из области
образовања и васпитања, Националним просветним
саветом, Саветом за стручно образовање и образовање одраслих, органима државне управе, заједницама школа, стручним друштвима, Националном
службом за запошљавање, међународним организацијама, школским управама и школама на пословима
из области примене ИКТ у образовању и развоја дигиталних компетенција; стара се о припреми предлога
аката које доноси Влада и других аката које се односе на образовање кадрова за ИТ-индустрију, примену
ИКТ-а у образовању, развој дигиталних компетенција
ученика као и запослених у образовном систему; анализира националне потребе, стратегије и усклађеност
активности са стратешким циљевима у области интеграције ИКТ у систем образовања и планира средства,
прати ефекте и извештава о активностима и реализацији циљева из акционих планова; учествује у планирању, праћењу и развоју обука, оспособљавању
и усавршавању наставника и стручних сарадника из
области подизања нивоа дигиталних компетенција и
примене ИКТ у образовању; пружа подршку развоју
база електронских наставних материјала (објеката
учења, отворених образовних ресурса), електронских
уџбеника, инструкционог дизајна, наставе на даљину,
електронске зрелости и других концепата у области
образовне технологије; обавља и друге послове по
налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање
седам година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Захумска 14

2. Радно место за обраду
књиговодствене документације

разврстано у звање референт, у Сектору
за финансије, Одсек за буџетско
рачуноводство
1 извршилац
Опис послова: Спроводи књижење пословних промена у пословним књигама, односно помоћним књигама и евиденцијама по програмима/пројектима,
изворима и подизворима финансирања, индиректним
и осталим корисницима и економским класификацијама; врши сравњење и усаглашавање података (аналитика са синтетиком). Припрема податке за израду
периодичних и годишњег финансијског извештаја
Министарства за област просвете у складу са Законом
о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуно-

водству; припрема податке за израду извештаја о
стању доспелих, а неизмирених обавеза; врши усаглашавање података са ИОС обрасцима; врши усаглашавање стање у пословним књигама Министарства
и стање у пословним књигама са рачуноводственим
службама индиректних корисника буџета у надлежности Министарства по захтеву индиректних корисника; врши чување и архивирање рачуноводствене
документације у складу са Законом и обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: образовање стечено у средњој школи и радно искуство у струци од најмање две године, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место за подршку
научноистраживачким и
иновационим организацијама
у областима технолошког
развоја, трансфера технологија и
иновационе делатности

разврстано у звање саветник, у Сектору
за технолошки развој, трансфер
технологија и иновациони систем
1 извршилац
Опис послова: Прикупља, обрађује и анализира
податке и израђује прегледе по националним и међународним пројектима и програмима које реализују
научноистраживачке и иновационе организације у
областима технолошког развоја, трансфера технологија и иновационе делатности; уноси и ажурира
податке о раду, активностима и финансирању научноистраживачких и иновационих организација чији
се рад прати у Сектору; припрема прегледе динамике
и резултата праћења активности научноистраживачких и иновационих организација чији се рад прати у
Сектору; учествује у припреми и евалуацији програма и пројеката које реализују научноистраживачке и
иновационе организације у областима технолошког
развоја, трансфера технологија и иновационе делатности; обезбеђује праћење и координацију програмских и пројектних активности научноистраживачких
и иновационих организација чији рад се прати у Сектору; стара се о сарадњи и координацији активности
са јединицама Министарства из области науке, просвете и финансија; сарађује са другим Фондом за науку
Републике Србије и другим корисницима средстава
Министарства ради спровођења процедура за програмске и пројектне активности научноистраживачких
и иновационих организација чији се рад прати у Сектору; обавља и друге послове по налогу помоћника
министра.
Услови: високо образовање у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Његошева 12

4. Радно место руководилац
Школске управе Ужице

разврстано у звање виши саветник,
у Одељењу за координацију рада
школских управа
1 извршилац
Опис послова: Руководи, планира и организује рад
Школске управе, координира и надзире рад државних
службеника и пружа стручну помоћ државним службеницима у Школској управи у поступању по представкама грађана и установа; стара се о листама запослених
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Администрација и управа

у установама образовања и васпитања који остварују
право на преузимање при Школској управи; координира спровођење стручног усавршавања и развојног
планирања у установама; стара се о благовременом
протоку информација и података за потребе установа
и Министарства; прати и обавља стручно-педагошки
надзор и спољашње вредновање у складу са законом којим се утврђују основе система образовања и
васпитања; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за
унапређивање образовања и васпитавања, Заводом
за вредовање квалитета образовања и васпитања
и другим институцијама; учествује у планирању развоја образовања и васпитања на подручју Школске
управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања
и спровођења образовне и финансијске политике и
обједињавање и обраду података о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања
и припрему анализа и извештаја за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у
оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.

пходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

приложеног доказа донети одлуку да ли може или не
може да прихвати доказ који је приложен уместо писмене/усмене провере.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у
достављени доказ не може поптпуно да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (стратегије и канали комуникације) провераваће се путем симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Посебна функционална компетенција за област рада
стручно-педагошки надзор над радом предшколских
установа, школа и школа са домом ученика (методологија стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача, стручног сарадника, директора и
установе) провераваће се путем симулације (усмено).

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју
образовања и стечен професионални углед, најмање
осам година радног искуства у области образовања и
васпитања, положен државни стручни испит и испит
за просветног саветника, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) провераваће
се путем симулације (писмено).

Место рада: Ужице, Видовданска 34
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих
функционалних компетенција, провера посебних
функционалних компетенција, провера понашајних
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређене компетенције
у једној фази изборног поступка може да учествује у
провери следеће компетенције у истој или наредној
фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају опште функционалне компетенције.

IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским
ресурсима) провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из надлежности органа (Закон
о основама система образовања и васпитања) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем
РС) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у
базама података) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из делокруга радног места
(Уредба о категоријама регистратурског материјала)
провераваће се е путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација; израда секторских анализа) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из надлежности органа (Закон
о науци и истраживањима, Закон о Фонду за науку
Републике Србије, Закон о иновационој делатности)
провераваће се путем симулације (писмено).

У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из делокруга радног места
(Закон о закључивању и извршавању међународних
уговора) провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање
знања и вештина у основама коришћења рачунара,
основама коришћења интернета, обради текста и
табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених
области, и жели да на основу њега буде ослобођен
тестирања компетенције дигитална писменост, нео-

Напомена: Уколико учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције знање страног језика, неопходно је да
уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу
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Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - страни језик (Енглески језик - ниво Б2)
провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).

Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из надлежности органа (Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања) провераваће се путем
симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција
могу се наћи на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursii-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnihmesta-u-mpntr/).
V Провера понашајних компетенција: Понашајне
компетенције за радна места под редним бројевима 1
и 4 (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радна места под редним
бројевима 2 и 3 (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет) - провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на
компетенцијама.
VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном месту
у органу и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно
на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгица Милошевић,
телефон: 011/3631-256.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја или у штампаној верзији на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
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добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се
у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство);оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном испиту за просветног саветника (само за
радно место под редним бројем 4); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту
у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника ( само за радно место под редним бројем 4); доказ о објављеном
стручном раду у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобреном уџбенику, приручнику или другом наставном
средству у оригиналу или овереној фотокопији или
штампани примерак доказа који је објављен у електронској форми са назнаком о линку са кога се стручни
рад, уџбеник, приручник или друго наставно средство
може преузети и доказ о оствареним резултатима у
развоју образовања, стеченом професионалном угледу (награде, признања, препоруке и др.) у оригиналу
или овереној фотокопији ( само за радно место под
редним бројем 4).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од
пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се
достављају на наведену адресу Министарства.
XIV Трајање радног односа: за сва радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу, подлежу пробном раду од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима примају се на рад
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под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Кандидати без положеног испита за просветног
саветника примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада
Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна
места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. Кандидати са положеним испитом
за просветног саветника немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног испита
за просветног саветника.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести почев од 04. децембра 2019.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама
Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија“,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте ( бројеве телефона или е-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
XVI Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по
службеној дужности, у складу са законом, врши увид
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање
о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Посао се не чека,
посао се тражи

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
На основу члана 34 Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 73 став
3 Закона о заштити података о личности („Службени
гласник РС”, број 87/18), члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став
1 и 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19) и члана 3 ст. 5 и 6 Правилника
о попуњавању радних места у Служби Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података
о личности број: 021-00-14/2019-04 од 19. јуна 2019.
године („Службени гласник РС“, број 45/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ
ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
I Датум оглашавања: 13. новембар 2019. године.
Датум истека рока за пријављивање је 21. новембар
2019. године.
II Орган у коме се радна места попуњавају:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, Булевар краља Александра 15
III Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за управно-правне
послове

Група I - за извршења решења
Повереника према државним органима,
органима територијалне аутономије,
органима локалне самоуправе и лицима
којима је поверено вршење јавних
овлашћења, Одељење II - за извршења,
Сектор за жалбе и извршења - приступ
информацијама, одређено под редним
бројем 18 чланом 48 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-2/2019-04 од 8. марта 2019. године,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: решава у поступку административног извршења решења Повереника према државним органима, органима територијалне аутономије,
органима локалне самоуправе и лицима којима је
поверено вршење јавних овлашћења у сложенијим
предметима; припрема акте и предузима друге радње
у вези са извршавањем решења Повереника; прати и
анализира примену прописа, ставове Управног суда из
управних спорова и судску праксу; припрема предлоге одговора на тужбе у управном спору против одлука
Повереника; припрема акте у вези са уставном жалбом поводом остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја; припрема документацију
неопходну за спровођење одредби о прекршајној
одговорности органа власти; прати националне прописе у материји доступности информација од јавног
значаја и учествује у припреми аката којима се иницира измена ових прописа и њихово усаглашавање са
прописима и стандардима европског и међународног
права; припрема документацију за поступање Повереника по захтевима за слободан приступ информацијама о раду или у вези са радом Групе и Одељења;
учествује у изради годишњег и посебних извештаја из
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делокруга Групе; сарађује са органима државне управе, другим државним органима, правосудним органима, јавним агенцијама и јединицама локалне самоуправе ради уједначености у поступању у управним
стварима; обавља и друге послове које одреди руководилац Групе, начелник Одељења односно помоћник генералног секретара.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање пет година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит.

2) Радно место за управно-правне
послове

Група I - за извршења решења
Повереника према државним органима,
органима територијалне аутономије,
органима локалне самоуправе и лицима
којима је поверено вршење јавних
овлашћења, Одељење II - за извршења,
Сектор за жалбе и извршења - приступ
информацијама, одређено под редним
бројем 19 чланом 48 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-2/2019-04 од 8. марта 2019. године,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: решава у поступку административног извршења решења Повереника према државним
органима, органима територијалне аутономије, органима локалне самоуправе и лицима којима је поверено вршење јавних овлашћења у сложеним предметима; припрема акте и предузима друге радње у
вези са извршавањем решења Повереника; прати и
анализира примену прописа, ставове Управног суда из
управних спорова и судску праксу; припрема предлоге
одговора на тужбе у управном спору против одлука
Повереника; припрема акте у вези са уставном жалбом поводом остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја; припрема документацију
неопходну за спровођење одредби о прекршајној
одговорности органа власти; прати националне прописе у материји доступности информација од јавног
значаја и учествује у припреми аката којима се иницира измена ових прописа и њихово усаглашавање са
прописима и стандардима европског и међународног
права; припрема документацију за поступање Повереника по захтевима за слободан приступ информацијама о раду или у вези са радом Групе и Одељења;
учествује у изради годишњег и посебних извештаја из
делокруга Групе; сарађује са органима државне управе, другим државним органима, правосудним органима, јавним агенцијама и јединицама локалне самоуправе ради уједначености у поступању у управним
стварима; обавља и друге послове које одреди руководилац Групе, начелник Одељења односно помоћник генералног секретара.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит.
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3) Радно место за управно-правне
послове

за потребе органа; прати и примењује нове верзије
оперативног система; сарађује са овлашћеним сервисним центрима за поправку системске опреме – сервера; обавља информатичке и друге стручне послове
у функцији подршке надзору над обрадом података о
личности; стара се о безбедности и заштити података у
информационом систему Повереника; надзире имплементацију мера заштите података у информационом
систему Повереника и надзире њихово спровођење;
пружа стручну подршку у процесу утврђивања стања
у вези са обрадом података и предузимања мера техничке, кадровске и софтверске заштите података о
личности од стране руковаоца и обрађивача података;
израђује процедуре за исправно функционисање Централног регистра у погледу организационе и техничке
заштите података; обавља и друге послове које одреди помоћник генералног секретара.

Опис послова: решава у поступку административног
извршења решења Повереника према лицима основаним или финансираним од стране државних органа
у сложеним предметима; припрема акте и предузима
друге радње у вези са извршавањем решења Повереника; прати и анализира примену прописа, ставове
Управног суда из управних спорова и судску праксу;
припрема предлоге одговора на тужбе у управном
спору против одлука Повереника; припрема акте у
вези са уставном жалбом поводом остваривања права
на приступ информацијама од јавног значаја; припрема документацију неопходну за спровођење одредби о прекршајној одговорности органа власти; прати
националне прописе у материји доступности информација од јавног значаја и учествује у припреми аката којима се иницира измена ових прописа и њихово
усаглашавање са прописима и стандардима европског и међународног права; припрема документацију
за поступање Повереника по захтевима за слободан
приступ информацијама о раду или у вези са радом
Групе и Одељења; учествује у изради годишњег и
посебних извештаја из делокруга Групе; сарађује са
органима државне управе, другим државним органима, правосудним органима, јавним агенцијама и
јединицама локалне самоуправе ради уједначености
у поступању у управним стварима; обавља и друге
послове које одреди руководилац Групе, начелник
Одељења односно помоћник генералног секретара.

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области математичке науке, рачунарске науке или научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит.

Група II - за извршења решења
Повереника према лицима основаним
или финансираним од стране државних
органа, Одељење II - за извршења,
Сектор за жалбе и извршења - приступ
информацијама, одређено под редним
бројем 22 чланом 48 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-2/2019-04 од 8. марта 2019. године,
звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит.

4) Радно место руководилац Групе за
информационo-технолошку подршку
и безбедност података
Сектор за информационе технологије,
одређено под редним бројем 29 чланом
48 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-2/2019-04 од 8. марта
2019. године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира, организује, координира и надзире рад Групе, старајући се о благовременом и стручном извршавању радних задатака запослених; организује стручне и консултативне састанке
Групе и пружа стручну помоћ запосленима; развија и
одржава стандарде највишег нивоа контроле квалитета свих електронских података и обезбеђује њихову
заштиту; развија технолошке стандарде за употребу
оперативних система, апликација, података, мрежних
конфигурација, десктоп конфигурација и документације у органу; дефинише техничке услове за набавку и учествује у поступку спровођења јавних набавки
информатичке опреме и програма; врши процесну
контролу програмских модула апликација, технички
пријем завршених пројеката и пројектује апликације

5) Радно место за информационе и
комуникационе технологије

Група за информационo-технолошку
подршку и безбедност података, Сектор
за информационе технологије, одређено
под редним бројем 31 чланом 48
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-2/2019-04 од 8. марта
2019. године, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: проучава законе, друге прописе и
упоредно-правна решења од значаја за припрему
предлога прописа који се тичу информационог система Повереника и његове безбедности; прикупља
и обрађује податке ради праћења стања у области
информационих технологија, безбедности и заштите
података; утврђује податке релевантне за анализу
безбедности и ефикасности информационог система
Повереника; анализира релевантне податке, утврђује
чињенично стање и проучава последице утврђеног
стања; израђује информације и извештаје о утврђеном
стању; израђује делове елабората, студија, програма и
планова у области информационе безбедности и прати њихову реализацију; прикупља и обрађује информације потребне за израду стратешких и планских
докумената који се тичу безбедности информација у
Служби Повереника; учествује у припреми појединачних надзора над спровођењем и извршавањем Закона
о заштити података о личности у сегменту примене
ИТ; учествује у изради штампаних, мултимедијалних
и едукативно-информативних материјала и програма
за јавност који се тичу рада и спровођења надлежности Повереника; прати стандарде у пројектовању
информационих система; учествује у спровођењу
мере обезбеђења и заштите података у аутоматизованим и неаутоматизованим збиркама Повереника;
помаже у пословима инсталирања и праћења оперативног, апликативног и антивирусног софтвера и
примењује антивирусну заштиту; сарађује на вођењу
евиденције о структури и распореду информатичке
и мрежне опреме и инсталираног софтвера у Служби Повереника; води евиденцију и врши ажурирање
корисника на маил серверу; помаже у инсталирању
и администрирању клијентског хардвера и софтвера;
пружа непосредну информатичку помоћ корисницима
у Служби Повереника; врши послове уноса података и
формирање базе података; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља
друштвено-хуманистичких или природно математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

6) Радно место за подршку у
пословима инспекцијског надзора
у области заштите података о
личности у државним и правосудним
органима

Одсек I - за надзор над заштитом
податка у државним и правосудним
органима, Одељење I - за надзор над
заштитом података у органима власти,
Сектор за надзор, одређено под редним
бројем 36 чланом 48 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-2/2019-04 од 8. марта 2019. године,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: пружа подршку у утврђивању чињеничног стања у вези са обрадом података и предузимањем мера техничке, кадровске, организационе,
софтверске и друге заштите података од стране руковаоца и обрађивача података, а које је од утицаја за
доношење одлуке Повереника у поступку надзора или
поступку по жалби, захтеву за мишљење и слично,
у складу са овлашћењима утврђеним законом; пружа подршку у предузимању превентивних мера ради
спречавања недозвољене обраде и ради унапређења
заштите података; помаже у прикупљању документације неопходне за израду нацрта решења, захтева за покретање прекршајног поступка, упозорења
и других аката и мера које Повереник, у складу са
законом, доноси, односно предузима на основу налаза о инспекцијском надзору; помаже у прикупљању
документације неопходне за припрему предлога
аката којима Повереник даје инструкције за поступање у спровођењу прописа о заштити података или
којим иницира измену прописа у овој области; пружа
подршку у изради годишњег и посебних извештаја
из делокруга Сектора; обавља и друге послове које
одреди помоћник генералног секретара, односно по
овлашћењу Повереника.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко – технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

7) Радно место за односе са
јавношћу

Група за сарадњу, Сектор за сарадњу
и извештавање, одређено под редним
бројем 64 чланом 48 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-2/2019-04 од 8. марта 2019. године,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: обавља послове који се односе на:
обавештавање медија, јавности и грађана о раду и
активностима Повереника; протоколарне послове у
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вези са остваривањем међународне сарадње Повереника, логистичку припрему реализације програма
посета Повереника, односно заменика Повереника
на међународним и домаћим скуповима; логистичке
припреме посета страних делегација; организацију и
реализацију специјалних догађаја у оквиру протоколарних активности (трибине, семинари, округли столови, јавне расправе, банкети, коктели, презентације,
конференције и др) и друге послове које одреди руководилац Групе и помоћник генералног секретара.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит.

8) Радно место за административне
послове

Одељење за извештавање, Сектор за
сарадњу и извештавање, одређено
под редним бројем 70 чланом 48
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-2/2019-04 од 8. марта
2019. године, звање референт
1 извршилац
Опис послова: обавља административне послове за
потребе Службе Повереника; уноси податке о предметима у базе информационих система Повереника; по
потреби израђује прегледе и статистичке извештаје
у вези решавања предмета и других активности у
Служби Повереника; по потреби даје обавештења о
кретању предмета; умножава, технички обрађује и
разврстава материјале који се достављају надлежним
органима; израђује упоредне статистичке анализе,
извештаје и дописе на основу евиденција које води
за потребе Одељења и стара се о ажурности истих;
обрађује статистичке податке за потребе интернет
презентације органа; обавља и друге послове које
одреди начелник Одељења.
Услови: средња школа друштвеног смера, најмање
две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

9) Радно место за подршку припреми
извештаја
Одељење за извештавање, Сектор за
сарадњу и извештавање, одређено
под редним бројем 67 чланом 48
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-2/2019-04 од 8. марта
2019. године, звање млађи саветник, у
својству приправника
1 извршилац

Опис послова: обједињује појединачне извештаје
које му достављају друге организационе јединице
и запослени у Служби Повереника; пружа стручну
помоћ при изради годишњег и посебних извештаја
Повереника; помаже при изради публикација којима
се у јавности промовише значај послова из делокруга
рада Повереника; помаже при изради Публикација и
других материјала намењених запосленима у органима државне управе; учествује у припреми анализа које
су основа за припрему извештаја Повереника; обавља
и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од једне године или најмање пет
година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит.*
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка места
проверавају се:
1. опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација провераваће се путем симулације (писмено).
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 радна места под редним бројем 1, 2 и 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови - 1) општи управни поступак,
2) правила извршења решења донетог у управном
поступку, 3) посебни управни поступци, 4) управни
спорови, правила поступка, извршење донетих судских пресуда, 5) пракса/ставови Управног суда - провераваће се разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за област рада
cтудијско-аналитички послови - 1) прикупљање и
обраду података из различитих извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирања
доступних информација, 2) израда секторских анализа
- провераваће се разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно место
- прописи и акти из надлежности органа (Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја
и Закон о заштити података о личности) - провераваће
се разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно место
- страни језик - познавање енглеског језика - провераваће се путем теста.
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења - 1) општи, стратегијски и финансијски менаџмент, 2) управљање људским ресурсима,
3) организационо понашање, 4) управљање променама, 5) управљање пројектима, 6) стратегије и канали
комуникације, 7) методологија и технике планирања,
праћења, евалуације и извештавања у средњорочном
и стратешком планирању и о спровођењу јавних политика - провераваће се разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови - 1) ТЦП/ИП и ДНС и серверски
оперативни системи (МС Windows, Linux), 2) базе података, 3) програмски језик, 4) системи дељења ресурса,
5) office пакет и интернет технологије, 6) хардвер, 7)
информациона безбедност - провераваће се усменом
и писаном симулацијом и разговором.
Посебне функционалне компетенције за радно место прописи и акти из надлежности органа Закон о заштити података о личности - провераваће се разговором и
усменом симулацијом.
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Посебна функционална компетенција за радно место
- страни језик - познавање енглеског језика - провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 9:
За радно место под редним бројем девет не проверавају се посебне функционалне компетенције.

на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених.

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови - 1) ТЦП/ИП и ДНС и серверски
оперативни системи (МС Windows, Linux), 2) базе података, 3) програмски језик, 4) системи дељења ресурса,
5) office пакет и интернет технологије - провераваће се
усменом и писаном симулацијом и разговором.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом
биће позвани да, у року од пет радних дана од дана
пријема обавештења, доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који
не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
наведену адресу за подношење пријаве.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и
писму који је у службеној употреби државних органа
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену
на страном језику прилаже прописани оверен превод
на српски језик.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених
могућности опредељује, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Документа о чињеницама о
којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених и
уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима.

Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности органа - Закон о
заштити података о личности - провераваће се разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно место
- страни језик - познавање енглеског језика - провераваће се путем теста.
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови - 1) општи управни поступак и
управни спорови, 2) основе казненог права и казненог
поступка, 3) основе прекршајног права и прекршајни
поступак, 4) основе привредног права и привредног
пословања, 5) поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, 6) функционални
јединствени информациони систем, 7) основе вештине
комуникације и конструктивног решавања конфликата
- провераваће се разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови - 1) прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирања
доступних информација - провераваће се разговором
и усменом симулацијом.
Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности органа - Закон о
заштити података о личности - провераваће се разговором и усменом симулацијом.
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови односа са јавношћу - 1) управљање односима с јавношћу, 2) стратегије и канали комуникације,
3) менаџмент догађаја, 4) односи с медијима, 5) методологија и алати за прикупљање и анализу података
- провераваће се разговором и усменом симулацијом.
Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности органа - Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја
и Закон о заштити података о личности - провераваће
се разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно место
страни језик - знање енглеског језика - провераваће
се путем теста.
За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови - 1) канцеларијско пословање, 2) методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, 3)
израда потврда и уверења о којима се води службена
евиденција, 4) припрема материјала и вођење записника на састанцима, 5) методе вођења интерних и доставних књига - провераваће се разговором и усменом
симулацијом;
Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности органа - Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја
и Закон о заштити података о личности - провераваће
се разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно место
страни језик - знање енглеског језика - провераваће
се путем теста.

Бесплатна публикација о запошљавању

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва
извршилачка радна места: Процена мотивације за рад
на радном месту и прихватање вредности државних
органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Пријава на конкурс: Пријава на јавни конкурс
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Повереникa за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности (www.
poverenik.rs), на званичној интернет презентацији
Службе за управљање кадровима или у штампаној
верзији на писарници. Повереникa за информације
од јавног значаја и заштиту података, Булевар краља
Александра 15, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се
обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на јавни конкурс мора бити својеручно потписана
и може се поднети поштом или непосредно на адресу: Повереник за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности, 11000 Београд, Булевар
краља Александра 15, са назнаком „За јавни конкурс”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Небојша Станивуковић, телефон:
011/3408-945.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
X Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима, у
којем периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
Кандидати који конкуришу за радно место на које се
врши пријем приправника не достављају доказе о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на конкурс,
подноси решење о распоређивању или премештају

XI Место рада: Београд, Булевар краља Александра
15.
XII Датуми и место провере компетенција учесника у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести
почев од 27. новембра 2019. године, у просторијама
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у Београду, Булевар краља
Александра бр.15, канцеларија 415, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронску адресу), које наведу у
својим пријавама. Учесници конкурса који су успешно
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или
електронске адресе), које наведу у својим пријавама.
XIII Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време осим за радно место за
подршку припреми извештаја у звању млађег саветника у својству приправника за које се радни однос
заснива на одређено време и траје једну годину.
Напомена: *Приправник је лице које први пут заснива
радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог
послодавца било у радном односу, односно обављало
рад ван радног односа на пословима у својој струци
краће од времена утврђеног за приправнички стаж у
степену образовања који је услов за рад на тим пословима. Време проведено у радном односу, односно на
раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж. Приправник заснива
радни однос на одређено време.Приправнички стаж
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на радним местима са високим образовањем студија
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно са основним студијама у
трајању од најмање четири године траје једну годину.
Приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене решењем.
Пробни рад обавезан је за оне који први пут заснивају
радни однос у државном органу.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Сагласно члану 11 став 1
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
извршилачких радних места положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - www.poverenik.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима
- www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе - www.deu.gov.
rs, на огласној табли, интернет презентацији - www.
nsz.gov.rs и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може
се преузети на званичној интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и интернет презентацији Повереника.

ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗЕМУН
ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
11080 Земун, Магистратски трг 1

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године; рад на рачунару; познавање једног страног језика; 3 године радног искуства.

Секретар установе - секретар Центра
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године; рад на рачунару; познавање једног страног језика; 5 године радног искуства.

Информатор у туристичко-културном
центру
УСЛОВИ: средње образовање; рад на рачунару; познавање једног страног језика; 2 године радног искуства.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат мора да испуњава и опште услове и то: 1) да је
пунолетан држављанин Републике Србије; 2) да има
прописано образовање; 3) да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места; 4) да није правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
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6 месеци. Место рада: Косовска 9, Земун. Конкурсна комисија ће на основу критеријума за избор које
утврди проверавати (оцењивати): 1) стручне оспособљености за успешан рад на одговарајућем радном
месту - познавање прописа из делокруга рада јавне
службе - усмена провера; 2) знања - познавање рада
на рачунару - усмена провера; 3) вештине - вештина
комуникације и организационе способности - усмена
провера. Рок за подношење пријава: 10 дана од дана
оглашавања конкурса у периодичном издању огласа
организације надлежне за послове запошљавања.
Лице задужено за давање обавештења: Весна Недовић, број телефона: 011/3778-443. Адреса на коју се
пријаве подносе: Пријаву и доказе доставити Туристичко-културном центру градске општине Земун,
Косовска 9, лично или поштом са назнаком „За конкурс”. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од
6 месеци): 1) оверена фотокопија дипломе; 2) уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање о подацима унетим у матичну евиденцију
или потврда о радном искуству за радно место за које
се подноси пријава; 3) извод из матичне књиге рођених; 4) уверење о држављанству; 5) уверење МУП-а о
некажњавању; 6) уверење надлежног суда да се против пријављеног кандидата не води истрага. Туристичко-културни центар градске општине по службеној дужности прибавља: 1) извод из матичне књиге
рођених; 2) уверење о држављанству; 3) уверење
МУП-а о некажњавању; 4) уверење надлежног суда
да се против пријављеног кандидата не води истрага. Кандидат може изричито да изјави да ће сам прибавити чињенице које су неопходне за одлучивање
(образац изјаве да ће пријављени кандидат сам прибавити чињенице које су неопходне за одлучивање
налази се на званичном сајту Туристичко-културног
центра градске општине Земун www.tczemun.rs као
и у просторијама Туристичко-културног центра градске општине Земун, Косовска 9). Место и дан провере
оспособљености, знања и вештина: Провера кандидата у изборном поступку требало би да почне 3.12.2019.
године у просторијама Туристичко-културног центра у
Земуну, Косовска 9. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат
поседује). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити приговор
директору Туристичко-културног центра у року од пет
дана од дана пријема решења.

ЛОЗНИЦ А

против кандидат не води кривични поступак и да није
осуђиван; програм рада за мандатни периодна који се
врши избор. Пријаве са приложеном документацијом
подносе се на адресу установе у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
МЕРОШИНА
18252 Мерошина

Директор

Центра за социјални рад Мерошина
УСЛОВИ: за директора центра за социјални рад може
бити именован држављанин Републике Србије (уверење о држављанству), који је стеакао 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 и андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив дипломирани социјални радник(оверена копија дипломе) и има најмање пет година радног
искуства у струци, да поседује организационе,комуникационе,менаџерске вештине,вештине презентације,
знање рада на рачунару, знање страног језика, да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима(уверење), општа
здравствена способност (лекарско уверење). Мандат
директора Центра за социјални рад траје 4 године и
исто лице може поново бити именовано за директора. Поред горе наведене документације, кандидат за
директора подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор. Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Трговина и услуге
„ЛАСТВА” ДОО

Чачак, Булевар Танаска Рајића 119
e-mail: prijava@lastva.rs

Магационер

за одвајање робе у велепродаји

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
”ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ”

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне
спреме; возачка дозвола Б категорије; пожељно је да
кандидати имају радног искуства на наведеним пословима, али није обавезно. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати могу
проследити радну биографију на имејл или се лично
јавити на адресу послодавца.

15316 Бања Ковиљача
Војвођанских бригада бб
тел. 015/818-395

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено 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, психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких,
политичких, економских или медицинских наука и најмање 5 година радног искуства у струци, у складу са
прописима којима се уређује област социјалне заштите; да кандидат није осуђиван и да се против њега
не води кривични поступак што га чини неподобним
за вршење функције, да је држављанин РС, да поседује организационе и комуникационе способности,
знање рада на рачунару, познавање страног језика.
Уз пријаву доставити следећу документацију: уверење
о држављанству РС; оверену фотокопију дипломе,
биографију, доказе о радном искуству, уверење да се

ADECCO OUTSOURCING DOO
Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/8601-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

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

Рефилер у малопродајном објекту

место рада: Београд - 10, Пожаревац 10, Шабац - 10, на одређено време 24
месеца
30 извршилаца
Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном
робом у малопродајном објекту.

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

Трговина и услуге

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на
контакт телефон или своје пријаве да доставе путем
мејла. Особа за контакт: Дуња Петровић.

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

УСЛОВИ: IV 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.

„DIGITAL AZUT“ DOO
Београд, Макензијева 53

Агент продаје у кол-центру

привремени и повремени послови
15 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен, пожељно радно искуство на
назначеним пословима; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Трајање
конкурса: до 01.12.2019. године. Начин конкурисања:
телефон: 064/8112-307, лице за контакт Миљана
Миљковић.

„PIGEON“ DOO
11080 Земун
тел. 064/2361-099

Предавач у ауто-школи
УСЛОВИ: VI, VII степен, није потребно радно искуство. Кандидати се могу пријавити на број телефона:
064/2361-099.

“DRY CLEANING SERVICES” DOO
11000 Београд, Каленићева 3
тел. 060/4344-309

Радник у хемијској чистионици
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Кандидати могу да се јаве на наведени број телефона или да
пошаљу CV на e-mail: aleksandra.pavlović.rs@asec.com,
до 02.12.2019. године.

ТР “РОСА Б.О.”
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 2а
тел. 063/452-024

занимање; радно искуство није неопходно, возачка
дозвола Б категорије. Кандидати своју радну биографију могу доставити на имејл: vujanac.izvrsitelj@gmail.
com, најкасније до 05.12.2019. године.

„DIESEL 24“ DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 63/53
e-mail: dimitrijevic@diesel24.com
тел. 036/515-0084

Референт наsплате
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
економиста, дипломирани информатичар, друштвено-хуменистичка занимања; више или конверзацијско
познавање енглеског; основна информатичка обука
(Excel, Word, Outlook, Интернет).

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
ИВАНА ЖУГИЋ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 034/505-528

Помоћник извршитеља

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер - дипломирани правник; радно искуство није неопходно; положен правосудни испит; возачка дозвола Б категорије.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт
телефон: 034/505-528, сваког радног дана од 08 до 15
часова, најкасније до 05.12.2019.

АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
e-mail: acatodor@yahoo.com

Теренски радник
УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, без обзира
на занимање; радно искуство није неопходно; знање
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; комуникативност, сналажљивост, толеранција; предвиђен
пробни рад месеца дана. Опис посла: теренски рад за
послове пописа у поступку извршења. Заинтересовани кандидати своју радну биографији могу проследити
на мејл: acatodor@yahoo.com, најкасније 06.12.2019.
године.

С-ТЕЛЕКОМ
36000 Краљево, IV краљевачки батаљон 31
Ратина 259
тел. 064/30-777-03
e-mail: stelekomkv@gmail.com

Инсталатер система техничке
заштите (аларми, видео-надзор,
рачунарске мреже)

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.

Продавац касир

MEDIX TECHNOLOGIE DOO

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати на e-mail: obrenovictim@yahoo.
com.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, у занимањима електроинсталатер или електротехничар и
остали електро-струка. Познавање рада на рачунару,
Б категорија и пожељно је основно знање енглеског
језика. Информације на телефон или путем електронске поште.

НЕБОЈША ВУЈАНАЦ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
КРАГУЈЕВАЦ

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 52
тел. 021/382-9920

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.
Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

Месар

34000 Крагујевац
e-mail: vujanac.izvrsitelj@gmail.com

Теренски радник

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на

EMERALD HILL DOO
Телефониста, инвалид
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; без
обзира на радно искуство; лица са инвалидитетом,
процена радне способности I степена и инвалиди рада
III категорије. Рок за пријаву 20.11.2019. Јављање на
горенаведени телефон.
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Трговина и услуге / Медицина

DAREX HOME

11070 Нови Београд, Ауто-пут за Загреб 29
тел. 065/3195-241

Магацински радник

теренски рад, рад ван просторија послодавца. Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до попуне.
Начин конкурисања: телефон: 064/8262-772 (лице за
контакт Бранислав Митровић), мејл: branislav.mitrovic@
oriontelekom.rs.

5 извршилаца

ДЦ „ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР“ ДОО

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било
којем занимању. Пријаве слати поштом или на e-mail:
konkurs@darex.rs, у року од 30 дана од дана објављивања.

11070 Нови Београд, Савски насип 7
тел. 065/282-97-44

ДОО „ЕДИ“
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Шивач конфекције
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријава кандидата (слање CV-а) путем мејла:
office@edi.rs или на адресу фирме. Додатне информације на телефон: 063/433-696.

PP „EUROTURS“ DOO NIŠ
18000 Ниш, Цара Душана 94

Продавац туристичких аранжмана
УСЛОВИ: дипломирани туризмолог, дипломирани
географ, туризмолог, географ. Познавање рада на
рачунару и виши ниво знања енглеског језика су неопходни. Достављање биографија на мејл: posaoni@
euroturs.rs.

„TEHNOS PROFI“ DOO NIŠ
18000 Ниш, Палилула, Суви До
Велимира Митића бб

Хоризонтални бушач - борвериста
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
телефон: 063/455-650.

АУТО-СЕРВИС САША
МИЛАДИНОВИЋ ПР

18000 Ниш, Горњи Матејевац бб

Ауто-механичар/мехатроничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: неопходна је возачка дозвола Б категорије
и радно искуство у струци. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на телефон: 061/3255-875.

АД ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА
26000 Панчево, Милоша Обреновића 39

Ауто-механичар у радионици
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на контакт телефон: 064/880-4075, 064/8804166.

„ОРИОН ТЕЛЕКОМ“ ДОО
Београд, Земун, Насеље Земун Поље
Мала Пруга 8

Сарадник у продаји на оптичкој
мрежи

уговор о делу, на период од 12 месеци
15 извршилаца
УСЛОВИ: IV, V, VI, VII, VIII степен стручне спреме.
Посебна знања и вештине: продајне вештине, енергичност, вештина у комуникацији са корисницима, MS
Office. Дужина радног времена: 4 сата дневно, 24 сата
недељно. Место рада: Београд, општине: Звездара,
Палилула, Земун, Чукарица, Раковица. Услови рада:
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Оператер припреме за штампу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању, радно искуство 12 месеци, знање рада на рачунару (Adobe Illustrator, Photoshop), познавање енглеског језика, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на
e-mail: elena.ristova@dccentar.rs, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

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

Дефектолог

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

Медицинска сестра
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV
степен стручне спреме (звање медицинска сестра техничар општег смера са IV степеном стручне спреме);
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање
рада на рачунару; возачка дозвола. Кандидат подноси
следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце
издате од надлежне коморе; фотокопију личне карте;
фотокопију возачке дозволе; кратку биографију, са
навођењем степена познавања рада на рачунару и са
тачном адресом и контакт телефоном кандидата. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање.
Како достављену документацију подносилаца молби
на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на
расписани конкурс, биће објављена на огласној табли
Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у
Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића 85
Спремач/спремачица просторија
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање. Уз пријаву на оглас са кратком биографијом кандидат треба да достави: фотокопију личне карте, уверење о држављанству и оверену фотокопију дипломе,
односно сведочанства о завршеном основном образовању. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом
заснивања радног односа достави лекарско уверење
о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на горе наведену адресу, са назнаком “За
конкурс - не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX APOTEKA“

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар

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

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до
њеног повратка

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.

www.nsz.gov.rs

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен економски
факултет, односно завршена висока пословна школа
струковних студија, други степен, 240 бодова ЕСПБ,
положен приправнички испит, знање рада на рачунару или VI степен стручне спреме, завршена виша економска школа, положен приправнички испит и знање
рада на рачунару. Најмање три године радног искуства. Уз пријаву на оглас приложити: диплому о завршеном факултету, односно високој/вишој школи, у
оригиналу или овереној фотокопији; уверење о положеном приправничком испиту, у оригиналу или овереној фотокопији и доказ о радном искуству (уверење,
потврда послодавца или уговор), у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријава на оглас
са краћом биографијом је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Одлука о избору кандидата биће донесена у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву
кандидата. Пријаве слати на адресу: Дом здравља
Бела Паланка, Бранислава Нушића 2, 18310 Бела
Паланка, са назнаком „Директору”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

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

Медицина

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

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар,
стручни испит, положен специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању
доктора медицине. 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 број 3), са назнаком за који
конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља поред
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс 011/380-96-50

Медицинска сестра - техничар општег смера
5 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

Виша медицинска сестра - општи
смер
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на струковним студијама
првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање; на основним студијама у трајању од најмање две године, по поропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

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

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове
за заснивање радног односа: високо образовање: на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, познавање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе: оверену копију дипломе о стеченом високом образовању; доказ о познавању рада на рачунару (оверена копија сертификата); уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија),
уколико је кандидат променио презиме; уверење суда
да се против кандидата не води кривични поступак,
односно да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (оригинал или оверена
копија. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити: поштом на адресу: Дом здравља “Др Никола Џамић”
Врњачка Бања, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања,
са назнаком “За оглас”, лично у писарницу Дома
здравља “Др Никола Џамић” Врњачка Бања, канцеларија бр. 303 на трећем спрату. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука
о избору кандидата биће објављена на огласној табли
као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола
Џамић” Врњачка Бања. Кандидати неће бити лично обавештавани, а приложена документација се не
враћа кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време, најдуже до 24
месеца

Доктор медицине у хитној
медицинској помоћи

на одређено време, најдуже до 24
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат за наведена радна места мора да
испуњава следеће услове за заснивање радног односа: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Положен стручни испит, лиценцу
и најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Заинтересовани кандидати уз пријаву на
оглас подносе: диплому о завршеном медицинском
факултету (оверена фотокопија), уверење/потврда
о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
лиценцу/решење о издавању лиценце/решење о упису у именик Лекарске коморе Србије (оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколи-

ко је кандидат променио презиме, уверење суда да се
против кандидата не води кривични поступак, односно
да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (оригинал или оверена копија). Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе
за запошљавање. Пријаве доставити: поштом на адресу: Дом здравља “Др Никола Џамић“, Краљевачка 21,
36210 Врњачка Бања, са назнаком „За оглас”, лично у
писарницу Дома здравља “Др Никола Џамић” Врњачка
Бања, канцеларија бр. 303 на трећем спрату. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности и у друге сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома
здравља “Др Никола Џамић” Врњачка Бања. Кандидати неће бити лично обавештавани, а приложена документација се не враћа кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра/техничар

на одређено време до повратка радника
са боловања преко 30 дана
УСЛОВИ: општи услови: у складу са законом о раду.
Посебни услови: IV степен стручне спреме, медицинска сестра/техничар, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе:Оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
доказ о радном искуству у струци након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене
заштите (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца), биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на адресу: Општа болница Алексинац Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве
са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-215, 018/804-211

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка радника
са боловања преко 30 дана
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: IV степен стручне спреме, лабораторијски техничар, положен стручни испит. Кандидати
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе:
Оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном
искуству у струци након положеног стручног испита
на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу:
Општа болница Алексинац Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве,
неће бити разматране. Контакт телефон 018/804-215,
018/804-211.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне
спреме, медицинске струке. Додатна знања/ испити:
стручни испит, лиценца, и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат уз пријаву
треба да достави: оверени препис или фотокопију
дипломе, уверења о завршеној медицинској школи,
оверени препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценца за рад, потрду НСЗ о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству
након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите ( фотокопија здравствене
књижице или потврда послодавца), лекарско уверење
о здравственој способности за рад (по извршеном
избору кандидата - за изабраног кандидата), биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на
оглас доставити на горе наведену адресу у року од 8
дана од дана оглашавања у публикацији ,,Послови”
Националне службе за запољавање. Оглас ће бити
достављен Министарству здравља ради објављивања
на интернет страници Министарства. Избор између
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се
на основу члана 9. став 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра -техничар за рад
у Општој болници Пожаревац
2 извршиоца

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Спремачица у просторијама у којима
се пружају здравствене услуге
УСЛОВИ: кандидат уз пријаву треба да достави препис
или фотокопију дипломе, уверење о завршеном основног образовања, уверење НСЗ о чекању на запослење, доказ о радном искуству у струци ( фотокопија
радне књижице или потврда послодавца), лекарско
уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата),
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве
на оглас доставити на горе наведену адресу у року од
8 дана од дана оглашавања у публикацији ,,Послови”
Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити
достављен Министарству здравља ради објављивања
на интернет страници Министарства. Избор између
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се
на основу члана 9. став 3. и 4. Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И
ДЕТЕТА СРБИЈЕ
“ДР ВУКАН ЧУПИЋ”

Доктор медицине на
специјализацији из офталмологије
или специјалиста офталмологије
за Клинику за дечију хирургију

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 5 година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, медицински факултет, просечна оцена у току
студија већа од 8, лиценца, стручни испит, специјалистички испит, најмање 6 месеци радног искуства у
звању доктора медицине, активно знање енглеског
или неког другог светског језика, пробни рад 6 месеци.
ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку пословну биографију
доставити: фотокопију дипломе о стеченом образовању за доктора медицине, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, доказ да је кандидат на
специјализацији односно копију дипломе о положеном
специјалистичком испиту (уколико поседује), фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Лекарску
комору, адекватне препоруке - пожељне. Предност ће
имати кандидати који имају радно искуство у здравственим установама терцијарног нивоа дечије здравствене заштите. На разговор ће бити позвани само
они кандидати који уђу у ужи избор. Кандидат који
буде изабран за пријем у радни однос пре склапања
уговора о раду доставља доказ о општој здравственој способности, оверене фотокопије: дипломе медицинског факултета, уверења о положеном стручном
испиту, дипломе о положеном специјалистичком испиту, лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије, фотокопије: одјаве на претходно
осигурање - МА обрасца, фотокопију личне карте и
радну књижицу уколико је поседује. Пријаве и доказе о испуњености услова предају се лично на Архиви
Института или поштом на наведену адресу са назнаком “За Конкурс за лекаре”, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-81-08

Доктор медицине на
специјализацији из анестезиологије
са реаниматологијом и
интензивном терапијом или
специјалиста анестезиологије са
реаниматологијом и интензивном
терапијом
за Клинику за дечију хирургију
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 5 година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, медицински факултет, просечна оцена у току
студија већа од 8, лиценца, стручни испит, специјалистички испит, најмање 6 месеци радног искуства у
звању доктора медицине, активно знање енглеског
или неког другог светског језика, пробни рад 6 месеци.

Доктор медицине ради упућивања на
специјализацију из дечије хирургије
за Клинику за дечију хирургију

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 5 година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, медицински факултет, просечна оцена у току
студија већа од 8, лиценца, стручни испит, најмање 6
месеци радног искуства у звању доктора медицине,
активно знање енглеског или неког другог светског
језика, пробни рад 6 месеци.

11000 Београд, Тиршова 10
Тел. 011/2060-676

Оглас објављен 16.10.2019. године у публикацији “Послови” поништава се у целини.

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

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања Одељење за неурохирургију

Медицинска сестра - техничар у
интензивној нези нивоа 3

на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања, Одсек
неонаталне интензивне неге и терапије

Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење анестезиологије са
реаниматологијом

Медицинска сестра - техничар

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

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, на
одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа; положен стручни испит. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.
Пријаве са потребном документацијом достављају се у
затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”, Београд, Сокобањска
13 - правна служба, са назнаком „Пријава за оглас” са
навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније
осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање
као последњег дана рока за подношење пријава до 14
часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду
примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком
датума и сата када су примљене у Клиници. Пријаве са
непотпуним подацима и непотпуном документацијом
ће бити одбијене као неисправне.

„ABC MEDIC“ DOO
11070 Нови Београд, Виноградска 64
тел. 063/847-30-65

Неговатељица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно
искуство.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

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

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

Опис послова: непосредно асистира доктору за време рада, стара се и одговорна је за уредност радног
места, одговорна је за потрошњу и залихе лекова и
Бесплатна публикација о запошљавању

санитетског материјала, стерилизацију инструмената,
материјала, дезинфекцију и хигијену, помаже доктору
код систематских прегледа, одлази у школе и заказује
исте, учествује у организацији и спровођењу здравствено-васпитног рада са доктором, одговорна је за
уредно вођење медицинске документације, учествује
у тимском раду са стоматологом, задужена је за све
инструменте у ординацији о којима води рачуна заједно са доктором, врши требовање потребног материјала и лекова, има обезбеђену антишок терапију, стара
се о благовременој замени мантила и осталог веша,
врши први контакт са пацијентима, врши медицинску
тријажу по реду хитности, отвара нове зубне картоне, свакодневно врши дневне евиденције и фактурисање стоматолошких здравствених услуга, учествује у
припреми извештаја о раду, одговорна је за правилно одлагање отпада, сарађује са одговорним зубним
техничарем и осталим зубним техничарима, ради и
остале послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој посао одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког
смера; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању стоматолошка сестра - техничар; познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце или решења о упису у комору
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 брoj 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. 034/505-273

Доктор медицине

за потребе Клинике за пулмологију, са
пробним радом 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 утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за послове је: радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у
наведеној организационој јединици у трајању од најмање 1 (једне) године. Избор кандидата обавиће се на
основу дужине радног (волонтерског) стажа и интервјуа са кандидатима који обављају стручне Комисије
Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе
доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци
од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези
да на пријави наведу за која радна места конкуришу
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 канди-

дата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу
за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас
објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (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. 034/505-273

Медицински техничар - сестра
општег смера

на одређено време од 6 месеци, са
пробним радом од 3 месеца
4 извршиоца

Медицински техничар - сестра,
педијатријски смер (средња стручна
спрема)
на одређено време од 6 месеци, са
пробним радом од 3 месеца
3 извршиоца

Лабораторијски техничар

на одређено време од 6 месеци, са
пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

Фармацеутски техничар

на одређено време од 6 месеци, са
пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за наведене послове је: радно искуство у
здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у трајању од најмање 6 (шест) месеци.
Избор кандидата обавиће се на основу дужине радног
(волонтерског) стажа и интервјуа са кандидатима који
обављају стручне Комисије Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила (средње образовање);
уверење о положеном стручном испиту; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, мејл-адресом. Кандидати који
имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду
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о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране
надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да
конкуришу на једно радно место или на више радних
места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу
за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта
Министарства здравља Републике Србије, путем сајта
Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (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

бличког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу
у струци од стране надлежне службе. Кандидати су
у обавези да на пријави наведу за која радна места
конкуришу (било да конкуришу на једно радно место
или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у
радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас
објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (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)”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Виши медицински техничар - сестра,
гинеколошко-акушерски смер

на одређено време, ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета

Медицински техничар - сестра,
гинеколошко-акушерски смер
(средња стручна спрема)

на одређено време од 12 месеци, са
пробним радом од 3 три месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за послове је: радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у
трајању од најмање 6 (шест) месеци. Избор кандидата
обавиће се на основу дужине радног (волонтерског)
стажа и интервјуа са кандидатима који обављају стручне Комисије Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном
испиту; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Кандидати који имају радно искуство (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Репу-
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
први степен стручне спреме, НК радник. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом и оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања
огласа, у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку
овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Контакт телефон: 018/830-927. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама, путем
поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас за спремача“
или лично у просторијама болнице.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

на одређено време од 12 месеци, са
пробним радом од 3 месеца

хигијену у административним просторијама, одржава
хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге
робе за потребе здравстене установе. Сакупља прљав
веш, носи и предаје на прање, чист веш прима и враћа
на одељење - одсек. Опслужује болеснике гускама и
пере их и дезинфикује. По потреби помаже у одржавању личне хигијене тешких болесника и пресвлачењу
и намештању постељног рубља. У зимским месецима
чисти снег на свом спрату - тераси и испред болнице.
У ноћној смени обилази одељења и остале просторије,
обавештава дежурно медицинско особље о захтевима
болесника или о уоченим неправилностима у болници.
Води рачуна о обезбеђењу болничких просторија од
пожара, поплава и сл. Односи медицински отпад од
места настајања до постројења за прераду медицинског отпада. На очном одељењу поред описаних задатака обавља и друге послове, чисти и одржава круг
одељења, у зимској сезони стара се о грејању. Обавља
и друге послове у својој струци по налогу главне медицинске сестре - техничара болнице. За свој рад одговара главној медицинској сестри - техничару одељења
- одсека и главној медицинској сестри - техничару
здравене установе.

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

Медицинска сестра

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: средња стручна
спрема (медицинска сестра), IV степен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о положеном стручном испиту (оригинал или
оверена фотокопија); лиценцу издату од надлежне
коморе или решење о упису у комору (оригинал или
оверена фотокопија); фотокопију личне карте; кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница
“Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

Спремач/спремачица

на одређено време ради замене радника
на боловању
Опис послова: одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава

Медицински техничар - сестра
општег смера

средња стручна спрема, на одређено
време од 18 месеци, пробни рад од 3
месеца
3 извршиоца

Медицински техничар - сестра
педијатријског смера

средња стручна спрема, на одређено
време од 18 месеци, пробни рад од 3
месеца
3 извршиоца

Лабораторијски техничар

средња стручна спрема, на одређено
време од 18 месеци, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца

Виши физиотерапеут

на одређено време од 18 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. Посебан услов за заснивање радног односа за послове је: радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у
трајању од најмање 6 (шест) месеци. Избор кандидата
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обавиће се на основу дужине радног (волонтерског)
стажа и интервјуа са кандидатима који обављају стручне Комисије Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном
испиту; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.
Кандидати који имају радно искуство (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу
у струци од стране надлежне службе. Кандидати су
у обавези да на пријави наведу за која радна места
конкуришу (било да конкуришу на једно радно место
или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор.
ОСТАЛО: приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу
за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава
је 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. 034/505-273

Виши медицински техничар - сестра
општи смер
пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

Медицински техничар - сестра
општег смера

средња стручна спрема, пробни рад од
3 месеца
11 извршилаца

Медицински техничар - сестра
општег смера

средња стручна спрема, пробни рад
од 3 месеца, за потребе Клинике за
психијатрију

Лабораторијски техничар

средња стручна спрема, пробни рад од
3 месеца
6 извршилаца

Бесплатна публикација о запошљавању

Медицински техничар - сестра
педијатријски смер

средња стручна спрема, пробни рад од
3 месеца

Медицински техничар - сестра,
гинеколошко-акушерски смер

средња стручна спрема, пробни рад од
3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за послове је: радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у
трајању од најмање 1 године за радна места: медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/
сестра општи смер; медицинских техничара општег
смера (средња стручна спрема) ради попуне радног
места медицински техничар/сестра општи смер; лабораторијских техничара (средња стручна спрема) ради
попуне радног места лабораторијски техничар; медицински техничар педијатријски смер (средња стручна
спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра педијатријски смер и медицински техничар
гинеколошко-акушерски смер (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/
сестра гинеколошко-акушерски смер. Радно искуство
на пословима са лицима са менталним сметњама у
здравственој установи терцијарног нивоа здравствене
заштите у трајању од најмање 6 за радна места: медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/
сестра општи смер за потребе Клинике за психијатрију.
Избор кандидата обавиће се на основу дужине радног
(волонтерског) стажа и интервјуа са кандидатима који
обављају стручне Комисије Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
e-mail адресом. Кандидати који имају радно искуство
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање)
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна
места конкуришу (било да конкуришу на једно радно
место или на више радних места). Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу). Уколико изабрани кандидат
не достави горенаведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар
Крагујевац. Рок за подношење пријава је осам дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт: 034/50-52-73.

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)”.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, на
одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: високо образовање на интегрисаним
академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, на основним студијама из
области медицине у трајању од најмање пет година
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни испит;
лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
комору, биографију са адресом и контакт телефоном.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на
адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас
број 19/2019”. Пријаве са непотпуном документацијом,
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Контакт телефон: 018/804-256.

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

Лабораторијски техничар

за рад у Одељењу за микробиолошку
дијагностику, на одређено време од 3
месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни
испит. Као доказ о испуњености услова, кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у
комору, фотокопију/очитану личну карту, ако поседује
радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште
на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево,
Кнез Михаилова 51, уз напомену “Пријава на оглас”
са навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико кандидат има мејл 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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство

Пољопривреда
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
“КЊАЗ МИЛОШ”
31210 Пожега, Немањина 10
тел. 031/812-354

Ловочувар
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да достави: доказ о завршеној школи
са средњом стручном спремом у којој је у току школовања изучавао предмет Ловство; да поседује лиценцу
за обављање ловочуварских послова или да има услов
да је добије, да има одобрење полицијске станице за
коришћење ловачког оружја, да има положен возачки
испит Б категорије. Потребну документацију доставити лично или путем поште на адресу: Ловачко удружење „Књаз Милош“, Немањина 10, 31210 Пожега.
Конкурс је отворен до попуне.

Индустрија и грађевинарство
„МИТРОМОНТ“ ПР

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

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК

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

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме; дипломирани инжењер за хемијску технологију и дипломирани
инжењер за фармацеутску технологију; познавање
технологије електро цинковања, никловања и елоксаже, практичан рад у лабараторији, оперативно
планирање производње и контрола производње; без
обзира на радно искуство; основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); возачка
дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво;
пробни рад. Слање пријава је на мејл. Рок за пријаву
је до попуне.

Опис посла: монтажа челичних и заштитних ограда на
путевима.

на одређено време, место рада Сомбор

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

Радник на монтажи ограде

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

“УНИПРОМЕТ” ДОО
Коњевићи, Булевар ослободилаца 92а
тел. 032/357-040
e-mail: hr@unipromet.co.rs

Шеф градилишта

на одређено време од 2 године

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

„COFICAB SERBIA“ DOO

Бравар

Опис посла: израда делова вагона.

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.

ДОО „ТЕХНОЛИНК“
НОВИ САД

21000 Ченеј, Огледна поља 55
тел. 021/2100-650

Заваривач

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; заваривач са искуством. Рок за пријаву 30.11.2019. Јављање
кандидата на горе наведени телефон.

Монтажер, склапање делева
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; без
обзира на радно искуство; рад на монтажи, склапању делова, сечење сунђера и калибрирање. Рок за
пријаву 30.11.2019. Јављање кандидата на горе наведени телефон.
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање процеса стругања брушења, глодања, састављање, одржавање и поправка алата, усклађивање техничке
документације и вођење евиденције; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook);
без обзира на радно искуство; пробни рад.

Пријем робе у магацину и вођење
евиденције, вршење пописа робе,
пренос робе и материјала, правилно
одржавање постојеће робе у
магацину
на одређено време, место рада Сомбор

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - грађевински инжењер, дипломирани грађевински инжењер;
пожељно је радно искуство на наведеним пословима,
али није обавезно. Запослени обавља послове на терену на територији целе Србије. Рок за пријављивање
на конкурс је 7 дана од дана објављивања конкурса.
Заинтересовани кандидати могу проследити радну
биографију на имејл послодавца или се јавити на контакт телефон. Сви изрази, појмови, именице, придеви
и глаголи у огласима који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминиције и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

на одређено време 30 месеци, место
рада Суботица
7 извршилаца

Алатничар

22410 Деч, Селиште 3
тел. 064/6465-970

Оператер у производњи

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; пријем робе
у магацину и вођење евиденције, вршење пописа
робе, пренос робе и материјала, правилно одржавање
постојеће робе у магацину; пробни рад; радно искуство три године на истим или сличним позицијама;
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer,Outlook); возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати мејлом. Рок за пријаву је до попуне.

Портир

на одређено време, место рада Сомбор
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; физичко
обезбеђење објекта, опреме и робе која се налази у
објекту, контрола идентитета лица која улазе у објекат, примена превентивних мера; лиценца за службеника обезбеђења; уверење из МУП-а да кандидат
није осуђиван; уверење из суда; психичка, физичка
и здравствена способност за рад; стручни испит из
противпожарне заштите; рад у стресним ситуацијама;
без обзира на радно искуство; пробни рад. Пријаве за
посао слати мејлом. Рок за пријаву је до попуне.

на одређено време до 6 месеци
30 извршилаца
УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме, руковалац
машинама и постројењима; возачка дозвола Б категорије, пожељно знање енглеског језика. Кандидати се
могу јавити мејлом: marija.divnic@coficab.com или на
телефон: 064/6465-970.

Оператер у магацину логистике
на одређено време 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме, руковалац
машинама и постројењима; возачка дозвола Б категорије, искуство у управљању виљушкаром, пожељно знање енглеског језика. Кандидати се могу јавити
мејлом: marija.divnic@coficab.com или на телефон:
064/6465-970.

„БАНЕ МПИ“ ДОО БЕОГРАД
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/5416-161

Познавање технологије електро
цинковања, никловања и елоксаже,
практичан рад у лабораторији,
оперативно планирање производње
и контрола производње
на одређено време, место рада Сомбор

Посао се не чека, посао се тражи
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Култура и информисање

Култура и информисање
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Барајево, Миодрага Вуковића 2
тел. 011/830-2110

Економиста
Опис послова: прати и проучава прописе Закона о
рачуноводству и Закона о буџетском систему као и
других аката, стара се о њиховој доследној примени и спровођењу, врши финансијско материјалне
послове који се односе на послове рачунополагача
и унутрашње контроле, саставља финансијски план,
периодичне обрачуне и консолидоване завршне
рачуне трезора, као и друге извештаје који се траже
од стране виших органа, пружа стручну помоћ и даје
инструкције и тумачења ради правилне примене књиговодствених и рачуноводствених прописа за послове
у Центру.
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове који су
утврђени законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова Центра за културу
Барајево: VII степен стручне спреме, 1 година радног
исксутва.

Секретар
Опис послова: вођење управног поступка, доношење
решења у вези са остваривањем права сопственика и
корисника културних добара, припрема и разрада уговора који закључује установа, израда општих аката,
израда свих одлука из области радних односа, одлука за потребе спровођења статусних промена, давање
стручних мишљења и примедби на нацрте закона и
других прописа, учествује у креирању и изради стандарда, правила и процедура везаних за основну делатност установе.
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове који су
утврђени законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова Центра за културу
Барајево: VII степен стручне спреме, 1 година радног
искуства.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Уколико буде потребно канидати који су се јавили на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно радно искуство о раду, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о
чему се сачињава записник. Одлуку о избору кандидата доноси в.д. директора Центра за културу Барајево,
а пре одлуке о избору кандидата директор претходно
може прибавити мишљење комисије за пријем радника. Кандидат ће бити обавештен о избору у року
од 7 (седам) дана. Са изабраним кандидатом биће
закључен уговор о раду у складу са Законом о раду и
Посебним колективним уговором за установу Центар
за културу Барајево чији је оснивач Градска општина
Барајево.

НИУ „ХРВАТСКА РИЈЕЧ“
24000 Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/II

Главни и одговорни уредник
недељника и подлистова у НИУ
„Хрватска ријеч“
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају доставити доказе о
испуњавању општих услова: краћу биографију, уверење о држављанству, уверење надлежног суда о
некажњавању. Осим наведених општих услова, кандидати морају испуњавати и посебне услове: висока стручна спрема, VII/1 степен, две године радног
искуства на уредничким или новинарским пословима
и знање хрватског језика. Кандидати су уз пријаву
обавезни да приложе доказе о испуњавању општих
Бесплатна публикација о запошљавању

и тражених посебних услова, као и предлог програма
рада недељника и подлистова НИУ „Хрватска ријеч“
за мандатни период. Пријаве са назнаком „Јавни оглас
за главног и одговорног уредника“ се подносе Управном одбору НИУ „Хрватска ријеч“. Рок за пријем пријава је 22. новембар 2019. Неблаговремене, неуредне и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
11000 Београд, Узун Миркова 1
тел. 011/2622-555

Радник на одржавању чистоће

на одређено време од 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме. Место рада:
Филмски архив Југословенске кинотеке, Београд, Кнеза Вишеслава 88. Кандидати су у обавези да доставе
пријаву са кратком биографијом и фотокопију сведочанства о завршеној школи. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на Узун Миркову 1, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено
време” или електронски на следећу адресу: kinoteka@
kinoteka.org.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И
МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 19
тел. 030/424-963, 060/6000-375

Директор Музеја

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат мора да има високо образовање и
положен стручни испит из области заштите културних
добара (на основним студијама у трајању од најмање
4 године или на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске или
струковне студије); најмање 5 година радног искуства
на пословима у области - заштита културних добара;
да против њега није покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно да правоснажном судском
одлуком није осуђен на кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора установе; мора да познаје пословање музејских установа
и да поседује организаторске способности. Приликом
избора кандидата Управни одбор ће ценити и следеће
услове: да познаје пословање музејских установа;
да поседује организаторске способности. Конкурсна документација за избор кандидата за директора
Музеја треба да садржи: предлог програма рада и развоја Музеја за период од 4 године и може бити поново
именован; оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству; биографију
која мора да садржи елементе који доказују стручност
из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду; копију уверења
о положеном стручном испиту из области заштите
културних добара; уверење надлежног органа не старије од шест месеци, да против њега није покренут
кривични поступак за дело које га чини недостојним
за обављање дужности директора, односно да правоснажном судском одлуком није осуђен за кривично
дело које га чини недостојним за обављање дужности
директора установе; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); доказ о
општој здравственој способности - лекарско уверење
(оригинал). Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Изборни поступак спровешће
се увидом у податке из пријаве, увидом у документа

достављена уз пријаву и усменим разговором са учесницима јавног конкурса. Датум усменог разговора са
учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно,
о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени (телефоном, имејлом и др.). Директора Музеја именује оснивач (Град Бор) на период од 4
године на предлог Управног одбора. О одлуци оснивача о именовању директора Музеја обавештава се
сваки учесник конкурса. Неблаговремене, непотпуне
и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази Управни одбор неће разматрати. Рок
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови“ и најповољнијем штампаном гласилу. Пријаве слати на адресу: Музеј рударства и металургије Бор, Моше Пијаде 19, 19210 Бор,
са назнаком “За конкурс за директора Музеја”. Пријаве
на конкурс доставити у затвореној коверти. Телефон
за обавештења о јавном конкурсу: 030/424-963 или
060/6000-375.

УСТАНОВА “КУЛТУРА”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 13
тел. 066/6606-912

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора треба да испуњава
следеће услове одређене чланом 29 Статута Установе
“Култура” и чланом 36 Закона о култури: да има стечено високо образовање - VII/1, висока стручна спрема,
да има најмање пет година радног искуства у струци,
да против њега није покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обавлкјање дужности директора, односно да није правоснажном одлуком
осуђен за кривично дело које га чине недостојним за
обављање дужности директора Установе, искуство
у реализацији активности из области културе. Кандидат за директора дужан је да предложи Програм
рада и развоја Установе, као саставни део конкурсне
документације. Конкурсна пријава треба да садржи:
предлог Програма рада и развоја Установе “Култура”
за период од четири године, оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, оверену
копију радне књижице, потврду послодавца, оверену
копију решења или уговора којом се доказује радно
искуство на пословима у струци, уверење надлежног
суда, не старије од 6 месеци, да против кандидата није
покренут кривични поступак и да против њега није
подигнута оптужница за кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора, уверење Министарства унутрашњих послова, не старије
од 6 месеци, да кандидат није правоснажном одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора Установе, уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, доказ о
општој здравственој способности (оригинал лекарског
уверења). Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Благовремена
је свака пријава која је поднета у овом року. Управни одбор Установе “Култура” прегледа све пристигле
пријаве на јавни конкурс и оцењује да ли кандидати
за директора испуњавају услове предвиђене јавним
конкурсом. Непотпуне, неблаговремене, недопуштене или неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази о испуњењу услова конкурса, Управни одбор одбацује закључком против кога
се може изјавити посебна жалба Општинском већу
општине Бајина Башта, у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба на закључак о одбацивању
пријаве на конкурс не задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са кандидатима који
испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса доставља Скупштини
општине Бајина Башта образложени предлог листе
кандидата. Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Скупштиа општине Бајина Башта именује директора
Установе „Култура“ на период од 4 године, а може
бити и поново именован. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се у затвореној коверти, препорученом
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пошиљком или лично, на адресу: Установа „Култура“,
за Управни одбор, Вука Караџића 13, 31250 Бајина
Башта, или предајом лично у Установи “Култура” од
8 до 14 часова, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора“. Особа задужена за информације
о јавном конкурсу је Милица Ђокић Чавић, телефон:
066/660-6912, од 8 до 14 часова, сваког радног дана
док траје конкурс.

Наука и образовање

носе у писаној и електронској форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште
послове - пријава на конкурс, Београд, Карнегијева
4. Уз пријаву доставити и доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад,
диплома о одговарајућој стручној спреми, списак
научних радова са радовима и свe осталo релевантнo
за конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору
донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс.

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
Београд, Карнегијева 4
e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Ванредни професор за ужу научну
област Текстилно инжењерство
за потребе наставе на Катедри за
текстилно инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и
хемијска технологија. Остали услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника,
сарадника и истраживача Технолошко-металуршког
факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс се под-
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Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу научну
област Пољопривредна техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад.

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

11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

Професор биологије

на одређено време, до повратка раднице
са функције

Професор техничког и
информатичког образовања и
технике и технологије

са 80% радног времена, на одређено
време, до повратка радника са функције

Педагог школе

на одређено време, до повратка раднице
са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручног сарадника у основној
школи. Пријаве за заснивање радног односа доставити са одговарајућом документацијом, којом се доказује
испуњеност услова: фотокопија дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Фотокопије тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат сам доставља.
Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са документацијом послати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора за
ужу научну област Пољипривредна
ботаника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора за
ужу научну област Метеорологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место доцента за ужу научну
област Eкономика пољопривреде,
тржиште и рурални развој
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
научне области за коју се бира.

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад.
ОСТАЛО: остали услови утврђени 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 у Београду, Критеријуми за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања
радног односа наставника и начину и поступку избора
у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова конкурса: биографија,
списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверења о уписаним докторским студијама, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду - Земуну,
Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“
Београд 11090, Ивана Мичурина 38а

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18. - др.
закон и 10/19.): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, 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 с тим да студије првог степена морају бити 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 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 Републи-
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ке Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) да
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен испит за
директора установе. 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 горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или
више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада на пословима васпитања и
образовања у установи, после стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програмом рада директора школе; диплому о стеченом одговарајућем високом
образовању; уверење о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног
сарадника (дозволу за рад); потврду о раду у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење из казнене евиденције у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6
месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора и уверење привредног суда да кандидат није осуђиван због привредних преступа, нити му је изречена правоснажна судска
мера забране обављања делатности (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује; резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора којим се регулише статус изабраног директора; 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);
доказ о знању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику). Сва потребна документација се подноси у оригиналу или овереним копијама. Пријава на конкурс,
са доказима, подноси се препорученом пошиљком
или лично на адресу школе: ОШ „Иво Андрић”, Ивана
Мичурина 38а, 11090 Београд, у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс за избор директора”. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања кокурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у обзир за разматрање. Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року утврђеном
у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се и
пријава која је предата препорученом поштом, и тада
се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила
пошиљку. Ако рок за пријем пријава пада у недељу
или дане државног празника, помера се за следећи
радни дан. Под потпуном пријавом сматраће се она
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/260-32-96

Наставник географије

са 75% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима, да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за 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, кандидат треба да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 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 неосуђиваности 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 кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закљичивања уговора о раду. Знање српског језика и 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 језику на коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава
на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Портир

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен испит из
противпожарне заштите, рад у сменама. Уз пријаву са
биографским подацима кандидати треба да приложе:
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о држављанству Републике Србије - оригинале
на увид.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Избор кандидата извршиће се у року од
15 дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Служби за опште
послове- пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе
Степе 305.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 011/8720-049

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020.
УСЛОВИ: Лице које у складу са чл. 139 и 144 Закона о основама система осигурања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр 88/2017, 27/2018, 10/2019) има сертификат Министарства просвете и науке за педагошког
асистента, диплома или оверена копија дипломе васпитно-образовне струке занимања васпитач; општа
здравствена способност - лекарско уверење подноси
само изабрани кандидат; држављанство Републике
Србије (не старије од шест месеци) и извода из матичне књиге рођених; уверење да кандидат да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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. Тестирање кандидата у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са ученицима организује школа код Националне службе за запошљавање, по истеку рока за пријављивање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 011/8720-049.

ОШ “ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
11000 Београд, Косовска 19
тел. 011/3238-688

Професор математике и
информатике

на одређено време до повратка
запосленог са одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање у наведеном занимању;
најмање 5 година радног искуства у просвети; положен испит за лиценцу.

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
односно одсуства ради неге детета до
годину дана
УСЛОВИ: високо образовање у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Општи услови према чалану 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. Закони, 10/19). Посебни
услови сходно Закону о основама система образовања
и васпитања и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 3/17,
13/18). Кандидати су обавезни да уз формулар пријаве
на конкурс који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложе следећа
документа, у оригиналу или овереном препису, не старијем од 6 месеци: доказ о стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити лично или поштом на наведену адресу школе.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ ЛАЗАР”

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8122-251

Наставник разредне наставе

на одређено време, до окончања
мандата директора школе

Наставник историје

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
распоређеног на место помоћника
директора

Наставник разредне наставе

на одређено време, до повратка радника
са неплаћеног одсуства

Наставник географије

са 85% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
трудничког, односно породиљског
одсуства

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице
са трудничког, односно породиљског
боловања
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне
спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене
чланом 140 и чланом 139 Закона о основама система
образовња и васпитања: 1. поседовање одговарајућег
образовања; 2. поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за
рад са децом и ученицима; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 6. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у прородици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из гурпе 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
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интерент
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар кандидати достављају следећу документацију: уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; потврду или уврење
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог
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
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или
оверене фотокопија); доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим за кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања - уверење
из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену

34

| Број 855 | 13.11.2019.

способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве доставити лично или путем
препоручене поште на адресу школе: Основна школа
“Кнез Лазар”, 11550 Лазаревац, Бранка Радичевића
27а. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на телефон:011/8122-251.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

са децом и ученицима. Психолошку процену врши
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са пријавним формуларом и доказима о
испуњености услова доставити путем поште или лично на адресу школе: Основна школа “Никола Тесла”,
Мила Манића Албанте 5, 11509 Скела - Обреновац, у
затвореној коверти, са назнаком „Пријава за конкурс
за пријем у радни однос наставника разредне наставе, на одређено време”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОШ “ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
Обреновац, Светог Саве 2
тел. 011/7721-131

11509 Скела, Мила Манића Албанте 5
тел. 011/8770-050

Библиотекар

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
директора школе са функције
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018-др. закони и
10/2019), и то: да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017,
27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/2019); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља
кандидат који буде изабран пре закључења уговора
о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ
одговарајуће високошколске установе надлежне за
издавање таквих докумената о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад:
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о
стеченом одговарајућем образовању (ако диплома
није уручена) у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/2019) не старију од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) не старији од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139. Став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), не старији од
6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним обрасцем достављају школи. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе, и која у поступку одлучивања о избору врши ужи избор кандидата, које упућује
на претходну психолошку процену способности за рад

на одређено време до 31.08.2020.
године, ради замене запослене
именоване за помоћника директора,
са 50% радног времена, место рада
Обреновац
УСЛОВИ: 1. а) одговарајуће образовање у наведеном
занимању: 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 пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; занимања за обављање послова библиотекара утврђена су одредбама Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник” бр. 11/2012-11/2019); б) да поседује образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из претходног става ове тачке; 2.
да поседује психичке, физичке и здравствене способности 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, 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; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
формуларом достављају школи. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, са одштампаним пријавним формуларом, 2.
доказ о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству, не
старије од 6 месеци, 3. ивод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија), 3) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
4) оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, или оригинал или оверену фотокопију потврде да има положене испите из педагогије и психоло-
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гије; 5) уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци, 5) доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад - знање језика се доказује достављањем оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању. Доказ
о испуњености услова из тачке 2 - лекарско уверење
подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидат
треба да уз одштампани пријавни формулар достави и
податке о својој адреси и контакт телефону. Решење
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве треба послати на адресу: ОШ “Посавски
партизани” Обреновац, Светог Саве 2. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, контакт телефон: 011/7721-131.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

11000 Београд, Митрополита Петра 8

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа наставника и сарадника за уже научне
области:
1. ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Наставник
са пуним радним временом
2 извршиоца
Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

са пуним радним временом
3 извршиоца

Асистент

са непуним радним временом
3 извршиоца

Сарадник у настави

са пуним радним временом
3 извршиоца

Сарадник у настави

са непуним радним временом
3 извршиоица
2. МЕНАЏМЕНТ, МАРКЕТИНГ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Наставник

са пуним радним временом
2 извршиоца

Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

са пуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

са непуним радним временом
2 извршиоца

Сарадник у настави

са пуним радним временом
2 извршиоца

Сарадник у настави

са непуним радним временом
2 извршиоца
3. ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

Наставник

са пуним радним временом
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

са пуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

са непуним радним временом
2 извршиоца

Сарадник у настави

са пуним радним временом
2 извршиоца

Сарадник у настави

са непуним радним временом
2 извршиоца
4. ПРИВРЕДНО-ПРАВНА

Наставник

са пуним радним временом
2 извршиоца

Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца
5. ГРАЂАНСКО-ПРАВНА

Наставник

са пуним радним временом
2 извршиоца

Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца
УСЛОВИ: Документа која је потребно доставити: 1.
пријава на конкурс; 2. биографија; 3. списак објављених радова; 4. оверене фотокопије диплома (високо
образовање, магистратура, докторат); 5. извод из
матичне књиге рођених; 6. фотокопија личне карте;
7. уверење о држављанству и 8. потврда надлежног
органа да кандидат није осуђиван. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима конкурса биће обавештени
кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве слати на
адресу: Висока школа за пословну економију и предузетништво, 11000 Београд, Митрополита Петра 8.
Телефон за информације: 060/20-22-209, e-mail: info@
vspep.edu.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11060 Палилула, Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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 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 дискриминиторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на коме остварује образовно-васпитни рад;
обука за педагошког систента; знање ромског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену потврду о
похађању обуке за педагошког асистента; оверено
уверење о познавању ромског језика; извод из матичне књиге рођених; 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 достављају секретару школе сваког радног дана од 08
до 14 часова или на адресу: ОШ „Др Арчибалд Рајс”,
Патриса Лумумбе 5, 11060 Београд-Палилула. За све
додатне информације можете контактирати секретара
школе на број телефона: 011/2772-563. Пријаве и приложена документација се не враћа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник историје

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, по основу мировања
радног односа
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17,
27/18-др.закони и 10/19) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
8/15, 11/16, 13/16, 2/17 и13/18) и то: професор историје, дипломирани историчар, професор историје-географије, дипломирани историчар-мастер, мастер историчар, мастер професор предметне наставе лице које
је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије историје.

Наставник предметне наставе:
Рачунарство и информатика за
први разред образовног профила
електротехничар за термичке
и расхладне уређаје (4 часа),
Економика и организација
предузећа 12 часова (2 часа - за
трећи разред образовних профила
електромонтер мрежа и постројења
и електромеханичар за термичке
и расхладне уређаје и 10 часова
- за четврти разред образовних
профила електротехничар рачунара,
електротехничар аутоматике,
електротехничар енергетике и
електротехничар за термичке
и расхладне уређаје) и послове
стручног сарадника библиотекара
са 8 часова недељно, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана по основу боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 139,
140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17, 27/18-др.
закони и 10/19), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16,
13/16, 2/17 и 13/18) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17 и 13/18).
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ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни
формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије
и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за
оне који ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве доставити лично или слати на
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Општа педагогија са
методологијом и историја педагогије
на одређено време од пет година
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Ванредни професор за ужу научну
област Општа филозофија

на одређено време од пет година,
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања теорија сазнања

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија
на одређено време од пет година,
предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања
психологија образовања са посебним
компетенцијама у индивидуалној
процени способности и образовних
потреба

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија
на одређено време од пет година,
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања методологија
психолошких истраживања

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија
са 50% радног времена, на одређено
време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања клиничка психологија

Ванредни професор за ужу научну
област Општа филозофија
на одређено време од пет година,
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања филозофија
психологије и образовања

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија
на одређено време од пет година,
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања филозофија
науке

Доцента за ужу научну област Општа
филозофија
на одређено време од пет година,
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања логика

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија
на одређено време од пет година,
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања савремена
филозофија 19, 20. и 21. века

Доцент за ужу научну област
Етнологија - антропологија

са 15% радног времена, на одређено
време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из уже научне области за коју се бира,
способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Археологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме (дипломирани
археолог који је назив дипломирани стекао у складу са
правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице које је уписало докторске студије археологије и на претходно завршеним основним и мастер
студијама остварило просечну оцену најмање осам и
које показује смисао за наставни и научни рад; или
лице које је уписало докторске студије археологије без
претходно завршених мастер студија, односно које је
стекло стручни назив „дипломирани” у одговарајућој
научној области и основне студије завршило са просечном оцениом најмање осам; VII/2 степен стручног
образовања и прихваћена тема докторске дисертације.

Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик

на одређено време од четири године
УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме из уже
научне области за коју се бира; најмање два стручна,
односно научна рада из одговарајуће научне области
објављена у часописима или зборницима са рецензијом (од којих један може да буде замењен стручним
преводом) или објављен уџбеник, приручник, речник,
односно монографија; способност за наставни рад;
позитивна оцена студената или наставне јединице за
педагошки рад и доприноси унапређивању наставе и
развоју других делатности наставне јединице и факултета.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05)
и Стутута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација), доставити на наведену
адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Контакт телефон: 011/3206-104.

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

Редовни професор за ужу научну
област Хемијско-механичка прерада
дрвета
УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука,
област прераде дрвета, шумарски факултет, одсек и
студијски програм Технологије дрвета, способност за
наставни рад, објављени научни и стручни радови, са
радним искуством.

Ванредни професор за ужу научну
област Пејзажна архитектура и
хортикултура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке
науке, област ПАиХ; доктор наука - архитектура или
доктор техничких наука; шумарски факултет, одсек и
студијски програм за ПАиХ; архитектонски факултет
или факултети на којима се стичу наведена звања,
способност за наставни рад, објављени научни и
стручни радови, са радним искуством.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака радника
Шумарског факултета, као и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и
доказима о испуњености услова из конкурса (оверене
фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати радова), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава
1, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама и на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту
Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БАНОВИЋ СТРАХИЊА”

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Наставник биологије

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме 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 и 3/2017); да кандидат
испуњава услове прописане одредбама члана 139, 140
и 144 став 1 и став 2. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/19).

Секретар школе

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (замена
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета)
Опис послова: стара се о законитом раду установе,
указује директору и органу управљања на неправилности у раду установе, обавља управне послове,
израђује опште и посебне правне акте, обавља правне
ид руге послове за потребе установе, израђује уговоре које закључује установа, обавља правне послове
у вези: са статусним променама у установи, уписом
ученика, јавним набавкама, пружа стручну помоћ у
вези са избором органа управљања и координира рад
комисије за избор директора, обвезан је члан комисије за избор кандидата по конкурсу, прати прописе и
о томе информише запослене,стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног
односа, распоређивањем и другим променама статуса
радника, вођење кадровске евиденције, води евиденцију о досељеним и одсељеним ученицима, као и преводницама и извештајима о извршеном упису ученика,
обавља и друге послове по налогу директора школе, у
складу са Законом и Статутом школе.
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане
одредбама члана 139 и 132 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019) и знање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: краћу биографију,
доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), потврду - уверење о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику) и уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст.1.
тач. 3 Закона о основама система образовања. Кандидати у складу са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Доказ о испуњењу услова здравствене и психофизичке способности - лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ
МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/36-20-760

Редовни професор за ужу уметничку
област Клавир
Редовни професор за ужу уметничку
област Композиција
Редовни професор за ужу уметничку
област Композиција - композиционотехничке дисциплине
Редовни професор за ужу уметничку
област Камерна музика (за рад са
ансамблима с клавиром)
3 извршиоца

Ванредни професор за ужу
уметничку област Клавир - упоредни
предмети
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Ванредни професор за ужу
уметничку област Клавир

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Ванредни професор за ужу
уметничку област Камерна музика
(за рад са ансамблима с клавиром)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област Џез
- упоредни предмети
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез
саксофон
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез
контрабас
на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник на
Полиинструменталној катедри
Самостални уметнички сарадник на
Катедри за гудачке инструменте
3 извршиоца

Самостални уметнички сарадник на
Катедри за дувачке инструменте
4 извршиоца

Самостални уметнички сарадник на
Катедри за соло певање
2 извршиоца

Самостални уметнички сарадник на
Катедри за дириговање
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Редовни професор за ужу научну
област Музичка педагогија
УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III
степен), научни степен доктора наука.

Наставник за ужу стручну област
Енглески језик
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: завршене основне академске студије (I степен); завршене мастер академске студије (II степен).
ОСТАЛО: услови за радна места одређени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18, 73/18, 67/19), Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету „Сл. гласник РС”,
бр. 101/15, 102/16, 119/17, Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду бр. 7/210 од 5.
маја 2016. године, Статутом Факултета, Правилником
о минималним условима за избор у звања наставника на Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 од
8. јула 2016. године и Правилником о организацији и
систематизацији послова на Факултету 01-779/18 и
01-1470/18. Молбе са навођењем конкурса на који се
кандидат пријављује, попуњен Образац 2, потврда да
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 134
став 5 Статута Факултета и прилози којима се доказује
испуњавање услова конкурса наведених у Обрасцу,
као и наведеном мејл-адресом подносе се Факултету.
Образац 2 може се преузети са сајта Факултета www.
fmu.bg.ac.rs. Попуњен Образац 2, у складу са условима из Правилника о минималним условима за избор у
звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8.
јула 2016. године, доставља се и у електронској форми
на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације могу се добити у Општој служби Факултета на
тел. 3620-760. Неблаговремене пријаве, пријаве без
потписа, као и пријаве без потребне документације
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУЂЕР БОШКОВИЋ”

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник италијанског језика

на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутног запосленог, са 38%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), филолошки факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2,
пожељан ниво Ц1).

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

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

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо
образовање, у складу са Правилником о условима у
погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких
асистената за остваривање наставног плана и про-
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грама основног образовања одраслих („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 13/2013 и 18/2013) стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије ) или б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик – образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености услова из тачке 3
овог конкурса под 1) и 3) - 5) саставни су део пријаве
за конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија,
а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију из тачке 4 овог конкурса,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију треба послати
на наведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон:
011/2659-290.

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

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Соматопедија
Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Општа психологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да кандидат испуњава остале услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник Р. Србије” бр.
88/2017 и 27/2018- др.закон), као и Статутом Факултета за избор у звање асистента са докторатом.

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Психологија
ометености
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
који је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) на Филозофском факултету, Одељењу за психологију, као и да испуњава
остале услове предвиђене чл. 84 Закона о високом
образовању („Сл. гласник Р. Србије” бр. 88/2017 и
27/2018- др.закон), као и услове предвиђене Статутом
Факултета за избор сарадника у звање асистента.
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Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Соматопедија

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од годину дана, са
пола радног времена
2 извршиоца

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Тифлологија

Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Урбанизам
на Департману за урбанизам

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел. 011/8231-985

Наставник економике и организације
предузећа и предузетништва и
наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 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)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник - Просветни гласник“, 7/2012, 3/2013, 4/2007, 4/2012, 11/2013, 4/2016
и 7/2015). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
оглашавања. Након истека рока за пријављивање
по конкурсу, кандидати који буду ушли у ужи избор
биће упућени на проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену копију дипломе о прописаној стручној спреми; потврду (извод из
казнене евиденције) 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 или 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; извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС. Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са осталом
потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа, Вука Караџића 75, 11400 Младеновац
или предати лично у секретаријату школе, радним
даном од 8 до 15 часова. Рок за пријављивање је 8
дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Архитектонско конструктерство и
конструктивни системи
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су 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), чланом 74 Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон,
73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду
(„Гласник УБ”, бр. 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16,
197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 200/17), Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 119/18),
Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника на Факултету
(“Сл. билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету
(“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве кандидата са
прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења
о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет
у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља
Александра 73/II, канц. 204 са назнаком “За конкурс”.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/644-0132

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
2 извршиоца

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, а најдуже до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: дипломирани економиста; мастер економиста (завршене основне академске и мастер студије у
области економије).

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани професор математике - мастер,
дипломирани математичар - мастер, мастер математичар, мастер професор математике.
ОСТАЛО: у радни однос на место наставника може
да буде примљено лице под условом: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС” бр. 88/2017 27/18-др.закон, 10/19); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
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чена 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 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да кандидат достави: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
стручне спреме; доказ о неосуђиваности кога издаје
МУП Републике Србије; оверену фотокопију уверења
о држављанству РС; уколико диплома није издата на
српском језику, потврду да зна српски језик. Неће се
разматрати пријаве без пријавног формулара, које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом и оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Такође се неће разматрати пријаве у којима није тачно назначено радно место за које кандидат
конкурише. Школа нема обавезу да доказе поднете
уз пријаву враћа кандидатима који нису изабрани.
Пријаву доставити на адресу Друге економске школе,
Господара Вучића 50, Београд. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Наставник разредне наставе

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

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
наставника именованог на место
директора школе, до истека мандата, а
најкасније до 21.03.2022. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС бр.
88/2017, 27/18-др.закон, 10/19 даље Закон) као и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“ Сл.гласник
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017и 3/2017); да кандидат има
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије); (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, 2) високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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 кога није, у складу
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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 попуњен пријавни формулар са кратком
биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18-др.
закон,10/19); доказ о знању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи
доказ доставља само кандидат уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику; доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.
Пријаве на конкурс са назнаком “За конкурс” доставити лично или поштом на адресу: ОШ “Филип Филиповић”, Булевар ослобођења 317. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45
тел. 011/2460-763

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да
испуњава и посебне услове из чл. 139, 140 и 144 став 1
и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/17,27/18 и 10/19) и
Правилника о врсти стручне спреме за рад наставника
и стручних сарадника у основној школи и то: професор српског језика и књижевности; професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог српског језика са југословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностма; професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; професор српскохрватског
језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; професор српског језика
и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српског језика и српске књижевности;
дипломирани копаратиста; мастер филолог (студијски
програм: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика); мастер професор језика (студијски програм: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија(српски
језик и лингвистика); Лица која су стекла академско

звање мастер односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да
испуњава и посебне услове из чл. 139, 140 и 144 став
1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/17,27/18 и
10/19) и Правилника о врсти стручне спреме за рад
наставника и стручних сарадника у основној школи и то: професор односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; дипломирани професор
енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/ профил енглеског
језика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/ профил енглески
језик); дипломирани филолог англиста-мастер. Лица
која су стекла академско звање мастер односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије.

Наставник историје

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да
испуњава и посебне услове из чл. 139, 140 и 144 став
1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/17,27/18 и
10/19) и Правилника о врсти стручне спреме за рад
наставника и стручних сарадника у основној школи
и то: професор историје; професор историје и географије; дипломирани историчар; мастер историчар;
дипломирани историчар- мастер.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да
испуњава и посебне услове из чл. 139, 140 и 144 став
1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/17,27/18 и
10/19) и Правилника о врсти стручне спреме за рад
наставника и стручних сарадника у основној школи и
то: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; на студијама првог степена (основне академске,односно струковне студије),студијама у трајању од три године, или одговарајуће
више образовање.
ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс треба да достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, овера не старија од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, овера не старија од 6 месеци;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, овера не старије од 6 месеци; доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе: да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
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није у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање, не старије од 6 месеци; потврду - уверење
о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Лекарско уверење
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пре
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од
6 месеци пре истока рока за пријаву на овај конкурс)
кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена процена. Рок за пријаву је 8 дана од дана објавливања у публикацији ”Послови”. Пријаве се достављају
непосредно или путем поште на адресу: ОШ “Бранислав Нушић”, Заплањска 45, Београд. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на
телефон: 011/2460-763. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да
испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“
број 88/17, 27/18 и 10/19) и да има завршену основну
школу.
ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс треба да достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, овера не старија од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, овера не старије од 6 месеци;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, овера не старије од 6 месеци; доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе: да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за кога
није у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање, не старије од 6 месеци. 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. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објавливања у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају непосредно
или путем поште на адресу: ОШ „Бранислав Нушић“,
Заплањска 45, Београд. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон:
011/2460-763. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

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

Редовни професор за ужу научну
област Филозофске, социолошке и
психолошке студије
УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне
области за коју се бира, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, 88/17, 27/18. - др. закон и 73/18 и 67/19),
Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање редовног професора
и Правилником о минималним условима за стицање
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звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Унивезитета у Београду” бр. 192 од 01. јула 2016.
године, 195 од 22.09.2016. год., бр. 197 од 20.03.2017.
год, бр.199 од 16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018.
године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и
додатака диплома/уверења о положеним испитима
свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним
актима) доставити на адресу Факултета политичких
наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану изјаву
о изворности која је у електронском облику доступна
на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор за ужу научну
област Студије наука безбедности,
за наставни предмет Хумана
безбедност
УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите, односно доктор наука - науке безбедности,VIII
степен стручне спреме. Остали услови утврђени су
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Службени гласникРС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон и 73/2018) и Статутом Факултета безбедности.
Уз пријаву кандидати подносе: биографију, оверену
фотокопију дипломе, списак научних радова, као и
радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Универзитету у Београду - Факултету безбедности,
Господара Вучића 50, лично или путем поште, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ОЛГА ПЕТРОВ”

11213 Падинска Скела, Падинска Скела 9
тел. 011/6300-471

Наставник математике

на одређено време, до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање предвиђено на основу
члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/18- др.закон,
10/19), 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
и 3/2017,13/2018) и то: за наставника математике
професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер
професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије

- математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике теоријско усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар;
дипломирани математичар - механичар. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и
физике односно математике и информатике; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) - 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 насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: краћу биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених - оверену
фотокопију; доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc и потребну документацију заједно са пријавним формуларом доставе на адресу: ОШ
„Олга Петров“ Падинска Скела, Дејана Смиљковића
9, 11213 Падинска Скела (За конкурсну комисију).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе на телефон: 011/6300-471.

ЈАГОДИНА
ОШ “СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”
35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753

Наставник српског језика
на одређено време

Наставник разредне наставе
на одређено време

Наставник српског језика

са 81,66% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора да
испуњава и посебне услове и то: одговарајућа стручна спрема према Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није против
њега није покренут кривични поступак, односно да
није под истрагом; 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
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примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приликом подношења пријаве на конкурс поднесу и доказе о испуњености услова из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни односи
проверравају се у току рада; докази о испуњености
услова из става 1 тачка 1), 3) - 5) овог члана, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Копије морају бити оверене, а уверења не
старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве слати на адресу школе. Контакт телефон: 035/561-753 или 561-063.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Шеф рачуноводства

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) кандидати треба да поседују одговарајуће
високо образовање у складу са законом, звање: дипломирани економиста - мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом високом образовању, уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију” на
адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 35250 Параћин. Контакт
тел. директора школе: 035/562-710.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године, односно до
31.08.2020.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање, најмање средње
у четворогодишњем трајању; да има завршен пропиБесплатна публикација о запошљавању

сан програм обуке за педагошког асистента; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
- део Ново на сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 4.
сертификат или оверену копију сертификата, издат
од стране Министарства просвете о савладаном програму обуке за педагошког асистента, 5. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 6.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 7. уверење о неосуђиваности (из
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова), 8. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду),
9. доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију” на адресу: ОШ „Радоје Домановић“,Књаза Милоша 2, 35250 Параћин.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Наставник математике

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

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2019/2020.
године, односно до 31.08.2020. године,
ради замене запосленог распоређеног
на послове помоћника директора

трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка
„Услови” мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајуће
предмете, односно групу предмета; да има степен и
врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
преглед”, бр. 11/12 , 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17);
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
- део Ново на сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом високом образовању, 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију),
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 6. уверење о неосуђиваности (из
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова), 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду),
8. доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За
конкурсну комисију”, на адресу: ОШ „Радоје Домановић“,Књаза Милоша 2, 35250 Параћин.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35222 Глоговац

Наставник ликовног

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања

Наставник енглеског

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019), и то: 1) да је стекао високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у

УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 Закона оо основама система образовања и вспитања („Сл. гласник РС“,
број 88/17, 27/18-др.закони и 10/19). У радни однос у
установи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и то ако: 1) да има одговарајуће
образовање (сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број
88/17, 27/18-др.закони и 10/19), Правилником о степену и врсти наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18,
11/19); 2) да има психичку, физичку и здравствену
способнос т за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за примање и

на одређено време ради замене
запосленог именованог на функцију, за
рад у издвојеном одељењу у Стрижи
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давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и
других добара заштићених међународним правом без
обзира на изречену криви чну санкцију и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство РС; 5) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛИ: Кандидат за пријем у радни однос попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампани пријавни формулар доставља установи, као и: биографске податке,
односно радну биографију, извод из матичне књиге
рођених са холограмом, оверени препис дипломе, не
старије од 6 месеци, уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци, уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику), уверење да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање и 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 снакцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (подноси изабрани кандидт пре
закључења уговора) не старије од 6 месеци). 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, тел.
035/8276-011.

ОШ „13. ОКТОБАР“
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/8472-477

Чистачица

на одређено време, ради замене одустне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидати поседују I степен стручне спреме, да имају психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, да имају држвљанство Републике
Србије, да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За наведено радно место
кандидат уз попуњени пријавни формулар одштампан
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставља следеће: 1)
сведочанство о завршеној основној школи, оригинал
или оверена фотокопија; 2) извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија, 3) уверење о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверена фотокоија; 4) доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
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горенаведену адресу или лично секретаријату школе,
радним данима од 9 до 13 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да наведу број контакт телефона.

ОШ “ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/8223-214

Педагошки асистент

на одређено време, за школску
2019/2020. годину, односно до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду као и посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018-др. закон и 10/19). Кандидат треба да има:
одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме
и уводну обуку према Правилнику о програму обуке
за педагошког асистента; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 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 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 (члан 139 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); да је држављанин
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски; да зна ромски језик.
ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете
науке и технолошког развоја треба да достави: уверење о држављанству Републике Србије не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (са
холограмом), оверен препис или оверену фотокопију
дипломе или оверење о стеченом одговарајућем образовању (за радно место педагошког асистента и сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента у складу са Правилником о програму
обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/2010), оригинал или оверену фотокопију и оверену фотокопију уверења ромског језика, доказ надлежне полицијске управе да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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 кривичнуз санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци, доказ
о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи), радну
биографију, осим за лица која први пут заснивају радни однос. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Докази о испуњености услова достављају се у
оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. 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 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 и обавља разговор са кандидатима са листе. Комисија доноси решење о избору
кандидта у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на
конкурс јуе осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком
„За конкурс“ или предати лично. У пријави обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Ближе
информације о конкурсу се могу добити код секретара школе, путем телефона: 035/8223-214. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549
e-mail: sekretarijat.ekonomska@gmail.com

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене
запосленог, са 33% радног времена, на
српском и мађарском наставном језику

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
запосленог, са 25% радног времена, на
мађарском наставном језику

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, ради замене
запосленог, са 20% радног времена, на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 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, прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Економија, право и администрација
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019), доказ: оверена
копија дипломе о завршеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз пријаву); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, доказ - лекарско уверење (доставља
кандидат пре закључења уговора); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ: извод из казнене евиденције о некажњавању не старији од три месеца (доставља кандидат уз
пријаву); да има држављанство Републике Србије,
доказ - уверење о држављанству, не старије од шест
месеци (доставља кандидат уз пријаву); да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, доказ - оверена копија дипломе о завршеном
средњем, вишем или високом образовању на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно
потврду о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (доставља
кандидат уз пријаву). Уз формулар за пријаву на конкурс, који кандидати могу преузимати на званичној
интернет страници Министарства, кандидат подноси:
оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о некажњавању; овере-
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ну копију дипломе о завршеном средњем, вишем или
високом образовању на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад, односно потврду о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Сви прилози морају бити у
оригиналу или овереној копији. Документацију са формуларом за пријаву на конкурс послати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ОШ „ТУРЗО ЛАЈОШ“
24400 Сента, Железничка 44
тел. 024/821-038

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2, као и чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник Републике Србије”,
број 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19) ако: 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 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 и
мађарски језик на коме остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад наставника, односно стручног сарадника; обуку и положен испит за директора
установе и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. 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, које има 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 ниједан кандидат са одговарајућим образовањем.
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од
дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност, престаје дужност директора. 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 фотоБесплатна публикација о запошљавању

копију 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 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, односно о непостојању подигнуте оптужнице;
доказ - потврду о најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању језика;
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 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/
821-038

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Психолог школе са 50% радног
времена и педагог школе са 50%
радног времена

на одређено време ради замене
запослене, за време спречености за рад
због одржавања трудноће, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
1 извршилац
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом и то: 1. образовање из области психологије и педагогије -завршене студије другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), односно образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
школско образовање до 10. септембра 2005. године;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Ребулике Србије; 5. да

зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски, мађарски и енглески језик).
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и поверавају 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.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим приправника и друга лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајуђег испита); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (кад
се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети разматрање. Пријаве треба послати на
адресу: Сента 24400, Главни трг 12. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе:
тел. 024/811-751.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
СРЕДЊА ШКОЛА
23320 Чока, Моше Пијаде 28
тел. 0230/417-056

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл.
140 ст. 1 и 2, чл. 122 и чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и то: 1. има одговарајуће
високо образовање за наставника средње стручне
школе из подручја рада, за педагога и психолога: 1) на
студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије (студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу
за рад наставника, педагога или психолога (лиценца
или стручни испит); да има положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем наредбе о спровођењу истраге пре подношења оптужног предлога - 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
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дискриминаторно понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад - мађарски језик 1; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ
о радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужбеног
предлога - за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања - не старија од 30 дана од дана објављивања
конкурса; доказ МУП-а о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања - не старију од 30 дана од дана објављивања конкурса; уверење привредног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности - не старија од
30 дана од дана објављивања конкурса; уверење о
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених
- оригинал или оверена фотокопија; доказ о знању
српског језика и мађарског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање: средње, више или високо
образовање стекли на тим језицима) у складу са чланом 141 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања (као доказ о знању мађарског језика
може се поднети и потврда средње школе да је кандидат васпитно-образовни рад остварио и школовање
завршио у средњој школи на мађарском наставном
језику); доказ о савладаној обуци и положен испит
за директора установе - оригинал или оверена фотокопија уколико га поседује (пријава се неће сматрати
непотпуном уколико кандидат нема положен испит за
директора установе, али је изабрани кандидат дужан
да га положи у року од 2 године од дана ступања
на дужност); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника, уколико поседује - оригинал или оверена
фотокопија); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања - оригинал или оверена фотокопија, уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављао дужност
директора школе; лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (пожељно), може стари из досијеа, а кандидат који буде изабран за директора ново
лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља пре закључења уговора о раду; биографија
са кратким прегледом кретања у служби и оквирни
план рада за време мандата; доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно).
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереним
фотокопијама, који су оверени 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).
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
чије фотокопије докумената нису оверене од стране
надлежног органа, неће се узимати у разматрање.
Комисија за избор директора ће обавити интервју са
пријављеним кандидатима који испуњавају услове
конкурса. Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс
за директора школе” и може се доставити лично у
секретаријату школе или послати путем поште препорученом пошиљком на адресу: Хемијско-прехрамбена
средња школа, Моше Пијаде 28, 23320 Чока. Минис-
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тар просвете, науке и технолошког развоја у року од
30 дана од дана пријема документације, врши избор
директора установе и доноси решење о именовању,
о чему установа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Обавештење о резултатима конкурса за
избор директора биће достављено свим лицима која
су се пријавила на конкурс, након добијања решења
о именовању директора од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја. Додатне информације
могу се добити код секретара школе, путем телефона:
0230/471-056.

ОШ „МОРА КАРОЉ“
23324 Сајан, Велика 71
тел. 0230/66-004

Наставник мађарског језика и
књижевности у V и VI разреду и
наставник мађарског језика у VII и
VIII разреду

за рад на мађарском наставном језику,
са 94,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018-др.закони) и то на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије у складу са
Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године, или да има високо образовање, на
основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника, за педагога и
психолога) и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018-др.закони), да је врста стручне спреме наставника мађарског језика и мађарског језика и књижевности у складу са чл. 3 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, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик, мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил мађарски језик)); 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 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), да
има држављанство Републике Србије, да зна језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (мађарски
језик) и српски језик. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доставити потврду о неосуђиваности кандидата из МУП-а (прибавља
сам кандидат), доставља се потврда која није старија
од 6 месеци. Поред пријаве за конкурс која се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратке биографије, кандидати треба да
доставе оверене фотокопије докумената или оригинале којима доказују да испуњавају услове конкурса:
уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци), диплому о стеченом
образовању, исправу којом кандидат доказује да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова 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 (уверење или оверену фотокопију индекса о
положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ о положеном испиту за лиценсцу), као и доказ
о знању мађарског језика и српског језика (оригинал
или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оригинал или оверена фотокопија
потврде или уверења о положеном испиту из српског

језика по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија дипломе или
уверења о завршеном средњем, вишем или високом
образовању на мађарском језику или оригинал или
оверена фотокопија потврде или уверења о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Лекарско уверење
којим се доказује здравствена спососбност доставља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве (пријавни формулар) са потребним
доказима о испуњености услова за пријем, односно
заснивање радног односа слати на адресу: Основна
школа “Мора Карољ”, Велика 71, 23324 Сајан, са назнаком “За конкурс” или лично доставити управи школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН“
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12
тел. 024/4841-005
e-mail: tomorkeny.istvan@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета и (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета или 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника
те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; да је прошао обуку и положио испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да у року до 2 године од дана
ступања на дужност положи наведени испит у складу
са условима прописаним Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018 - др. закони и 10/2019); да има дозволу за
рад за наставника, васпитача и стручног сарадника;
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 осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога 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 и има
доказ о томе. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених
услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
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ника, обуку и положен испит за директора школе и
најмање десет година рада у установи на пословима
васпитања и образовања, након стеченог одговарујћег
образовања. Документа која се достављају уз пријаву
за конкурс: оверена фотокопија дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту или уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника
или стручног сарадника; оверена фотокопија уверења
о завршеној обуци и положеном испиту за директора
школе; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); доказ прибављен од суда
опште надлежности и одговарајуће организационе
јединице МУП-а о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање,
односно о непостојању подигнуте оптужнице); доказ потврда о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања; доказ о знању језика;
лекарско уверење; извод из матичне књиге рођених;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника); преглед
кретања у служби са биографским подацима; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат
претходно обављала дужност директора установе).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом
поштом на адресу школе: ОШ ,,Темеркењ Иштван”,
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12, са назнаком
,,Конкурс за директора”. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе на телефон: 024/4841005.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА” СРБИЦА
Село Бање, Светог Николе 19
38334 Осојане
тел. 065/223-72-76

Васпитач

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема стечена на студијама другог степена за тражено занимање (мастер
академске студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; или
висока стечена стручна спрема на основним студијама
за васпитача, по прописима који су уређивали високо
образовање, пре 10. септембра 2005. године; стечено образовање на српском језику, на коме се остварује васпитно-образовни рад установе или положен
испит из српског језика са методиком, по програму
одговарајуће високошколске установе. Кандидат треба да: поседује 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 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати по објављивању конкурса, достављају следећу документацију: пријаву лично потписану на одштампаном обрасцу који се преузима
са сајта Министарства просвете; оверену фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми; извод из матичне књиге рођених, у оригиналу и не старији од шест
месеци; уверење о држављанству Републике Србије,
у оригиналу и не старије од шест месеци; уверење
о држављанству Републике Србије, у оригиналу и не
старије од шест месеци; фотокопију личне карте или
очитани препис; краћу радну биографију у писаној
форми. Кандидат, уколико буде коначном одлуком
установе изабран за извршиоца, пре него што потпише уговор о раду, доставља и лекарско уверење
у оригиналу и не старије од месец дана. Конкурс се
посредством Националне службе за запошљавање
- Министарства рада и социјалне политике - Филијала Косовска Митровица, јавно објављује у публикацији „Послови”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
јавног објављивања конкурса. Пријаве са траженом
документацијом доставити на адресу: Предшколска
установа „Маја” Србица, Село Бање, Улица Светог
Николе 19, 38334 Осојане. Контакт телефон: 065/22372-76.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/84-260

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије) на којима је
лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста,
више образовање или средње образовање медицинска сестра васпитач. Кандидати попуњавају пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Језик на коме се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих
услова за заснивање радног односа, предвиђених у
члану 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријавни формулар доставити: доказ о стручној
спреми оригинал/оверена копија дипломе, потписана
биографија кандидата, оригинал/оверена копија уверења о држављанству, доказ да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; потврда о радном искуству у струци. Уколико
кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послодавац
ће одредити рок за полагање испита за лиценцу.
Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од
6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани
кандидат пре заснивања радног односа дужан је да
достави лекарско уверење. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса достављају се установи заједно са одштампаним пријавним формуларом
лично или преко поште на горенаведену адресу, са
назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 13
тел. 034/301-975

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано
лице: које има одговарајуће образовање из члана 140.
ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања, за наставника основне школе, за педагога
и психолога; које има лиценцу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника односно положен стручни испит; које има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела 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; које има држављанство Републике Србије; које
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; које има обуку и положен испит за
директора (лиценцу за директора). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност; које има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: попуњен и
одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, заједно са потребном документацијом којом
се доказује испуњеност услова и то: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
о поседовању лиценце за рад наставника, васпитача и
стручних сарадника, односно оверену копију уверења
о положеном стручном испиту; доказ о радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
неосуђиваности за кривична дела из члана 139. став
1. тачке 3) Закона о основама система образовања и
васпитања, не старије од 6 месеци и то: уверење из
надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за избор директора; уверење основног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за наведена кривична дела; уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од
30 дана; уверење о држављанству Републике Србије
- не старије од 6 месеци; доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику);
доказ о положеном испиту за директора, а ако изабрани директор нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима - не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре ступања на дужност; извод из
матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника). Односно, уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора
установе дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања уколико га кандидат поседује. Рок за подно-
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шење пријава на конкурс за избор директора школе
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на
конкурс се подносе у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс за директора”, препорученом поштом
на адресу: Основна школа „Радоје Домановић”, Светозара Марковића 13, 34000 Крагујевац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, сваког радног дана од 9 до 12 часова и/или преко
телефона 034/301-975. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Школа нема обавезу враћања документације пријављеном кандидату.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању доцент за ужу
Грађанскоправну научну област
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у члану 74 а на период сагласно члану 75 Закона о високом образовању и чланом
110 и 127 Статута Правног факултета Универзитета у
Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању, слати на адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА“

34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88
тел. 034/711-515 локал 13

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
запослене преко 60 дана - одржавање
трудноће, најдуже до 31.08.2020. године

Наставник разредне наставе

на одређено време, на замени запослене
на породиљском одсуству, најдуже до
31.08.2020. године

Наставник разредне наставе за рад у
продуженом боравку

на одређено време са непуним радним
временом - 50%, 20 часова седмично, на
замени запослене распоређене на радно
место помоћника директора, а најдуже
до 31.08.2020. године

Наставник музичке културе

на одређено време са непуним радним
временом - 40%, 16 часова седмично,
на замени запослене на породиљском
одсуству, на замени директора у
мандату, а најдуже до 31.08.2020.
године

Наставник историје

на одређено време са непуним радним
временом - 65%, 26 часова седмично,
замена запослене на породиљском
одсуству, на замени запосленог на
функцији директора школе у другој
школи, а најдуже до 31.08.2019. године

Наставник математике

на одређено време, замена запослене
на породиљском одсуству, а најдуже до
31.08.2019. године

Стручни сарадник - логопед

на одређено време са непуним радним
временом - 50%, 20 часова недељно,
замена запослене на породиљском
одсуству, а најдуже до 31.08.2019.
године
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УСЛОВИ: Кандидат за наставника је обавезан да поред
писаног захтева за пријем у радни однос на одређено
време, фотокопије очитане личне карте, школи достави и следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности из надлежног основног суда, уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања 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 дискриминаторско понашање - документ се прибавља из казнене евиденције
у надлежној ПУ МУП-а, диплома или уверење о стеченом високом образовању на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године (7/1 степен стручне спреме одговарајуће
врсте занимања) или о стеченом академском називу
мастер на студијама другог степена за наставнике из
члана 140 став 1 и 2 закона; уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, односно уверење о здравственом
стању кандидата из надлежне службе медицине раса
које се подноси непосредно пре закључења уговора
о раду; уверење или потврда да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова од којих по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 140 став 1 и 2, чл. 141 ст. 7, чл.
142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (,,Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019) и да има степен и врсту образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и сњтручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018) и
Правилником о организацији и систематизацији послова. Послове наставника може да обавља лице које је
стекло високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (члан 141 ст. 7 Закона). Наставник мора да
има и обавезно образовање из психолошких предмета и методичких дисциплина које је стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова (члан 142 ст.1
Закона). 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 чл. 142 ст. 1 Закона ( чл.142 ст.4
Закона).
ОСТАЛО: кандидати потребну документацију достављају школи заједно са попуњеним пријавним формуларом који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Психолошку процену способности кандидата за наставника за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Наведени документи подносе се као оверене фотокопије, не старије
од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне и неуредне
пријаве за пријем у радни однос, односно приложени документи неће бити узети у разматрање. Пријаве
за пријем у радни однос са доказима о испуњавању
услова конкурса достављају се у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији ,,Послови“ Националне службе за запошљавање, на адресу:
ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац, Књаза Милоша
88, 34300 Аранђеловац. Телефони за информације:
034/711-515 локал 13.

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/751-281

Наставник француског језика са
10,80% радног времена и латинског
језика са 23,49% радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 27/2018-др.закон и 10/2019),
и то: да имају одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 став 1 тачка 1) и подтачке 1) и 2) и тачком
2) и ставом 2 истог члана Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017,
27/2018-др закон и 10/2019), доказ: оверена фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању и
степену и врсти образовања подноси се уз пријаву на
конкурс; да имају психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доказ: уверење о неосуђиваности, подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији, наведени докази не могу бити старији
од 6 месеци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса); да имају држављанство Републике
Србије (доказ: уверење о држављанству, подноси се
уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији - наведени докази не могу бити старији од 6
месеци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса); да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ: оверена копија
јавне исправе којом се доказује да је кандидат стекао
средње, више или високо образовање на српском језику, на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, подноси се уз пријаву
на конкурс - овај доказ достављају само кандидати
који нису стекли образовање на српском језику). Услов
из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказује се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе
следећа документа: доказ да да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 став 1 тачка 1)
и подтачке 1) и 2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник 88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019)
(доказ: оверена фотокопија дипломе о одговарајућем
високом образовању и степену и врсти образовања
подносе се уз пријаву на конкурс); 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 (доказ: уверење о неосуђиваности, подноси се
уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији - наведени докази не могу бити старији од 6
месеци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса), а доказ да имају психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључивања уговора о раду. Потребно
је поред наведеног доставити: одштампан пријавни
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формулар који се попуњава на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и потписану биографију. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама, непосредно школи
или препорученом поштом на адресу: Средња школа
„Ђура Јакшић” Рача, Карађорђева 94, 34210 Рача, са
назнаком - Конкурс за посао. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт
особа, секретар школе Сања Милошевић, 034/751-281.

К РА Љ Е В О
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Геомеханика и
саобраћајнице
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне
области грађевинско инжењерство и који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8,00 или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред општих
услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени
гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 - др.
Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03. 04 2018. године), Статутом
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
(број 1616 од 10. 10. 2019. године - пречишћен текст),
Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Факултета (број 1145/5 од 06.
10. 2015. године) и Одлуком о изменама и допунама
Правилника о условима, начину и поступку избора у
звање сарадника Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (број 627 од 18. 05. 2018. године), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене фотокопије диплома и додатака
дипломама о завршеним претходним степенима студија или уверења о завршеним претходним степенима
студија и уверења о положеним испитима, потврду да
је кандидат уписан на докторске академске студије из
области за коју се бира или одлуку надлежног органа о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом
образовању и члана 135 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова као и саме
радове и све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 36000 Краљево, Доситејева 19, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево
тел. 036/821-211

Наставник математике

у издвојеном одељењу у Богутовцу, на
одређено време до повратка запослене
са одсуства ради посебне неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140
став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања
Бесплатна публикација о запошљавању

и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
и 10/2019). Степен и врста образовања за ове предмете морају бити у складу Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/2018, 11/2019).
Кандидат поред општих услова предвиђених Законом
о раду („Службени гласник РС” бр. 75/2014), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019) и то:
да има одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) чл.
142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,10/19).
Степен и врста образовања морају бити у складу са
са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/2018); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом);
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
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 (доказује се изводом из
казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе: да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика: да има држављанство Република Србије (доказује
се уверењем о држављанству у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци). 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 пријаву
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о
завршеном образовању са исправом којом се доказује
да је кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ да је кандидат положио стручни испит испит за лиценцу; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија не старије од 6
месеци); извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса а пре закључења уговора
о раду. Кратку биографију са наводима о претходном
образовању, ранијем раду и кретању у послу. Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ „Ђура

Јакшић“ Конарево, 36340 Конарево, тел. 036/821-211,
993 или лично радним даном од 08.00 до 14.00 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са
неовереном документацијом неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАХУЉИЦЕ”
37220 Брус, Јосипа Панчића бб
тел/факс: 037/3826-527

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог до 60 дана, тј. до
повратка запослених са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање,
чл. 39 тачка 2 Закона о предшколском васпитању и
образовању односно одговарајуће више образовање,
односно високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) васпитач, поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Р.Србије; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139, став 1, тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна језик на
коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству Р.Србије,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду да лице није осуђивано за
кривична дела утврђена у члану 139, став1, тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања,
ллекарско уверење о психофизичкој и општој здравственој способности се доставља након доношења
одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на адресу
установе у року од 8 дана од дана објављивања огласа
или лично. Благовремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-052

1. Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са функције директора у
првом мандату

2. Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са функције председника
Националног савета ромске националне
мањине

3. Наставник математике

за 55,55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

4. Наставник енглеског језика

за 57,76% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

5. Стручни сарадник - педагог школе
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане члановима 139, 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други зако-
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ни и 10/2019); одговарајући степен стручне спреме
одређеног занимања према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019). За радна
места 1 и 2 - наставник разредне наставе: 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. За радно место
3: наставник математике: професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике
- математике, дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и
физике, мастер професор математике и информатике,
мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар
- механичар, мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија или
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. За радно место 4: наставник енглеског језика:
професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик,
књижевност и култура); мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). За радно место 5: стручни сарадник педагог: професор педагогије, дипломирани педагог општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани педагог,
мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Кандидат треба: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
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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, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да
има образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да
стекне ово образовање у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно васпитни
рад - српски језик (доказ су у обавези да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику) - доказује се потврдом одговарарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријавни формулар који попуњава на званичној
интернет страници Министарства, просвете, науке и
технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са
документацијом; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију;
уверење МУП-а - из казнене евиденције о неосуђиваности кандидата, оригинал; оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми. Лица која су стекла академско звање мастер
поред оверене мастер дипломе или уверења морају
доставити оверену диплому о завршеним основним
академске студијама; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде изабран доставља пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на наведену адресу лично или поштом.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус
тел. 037/3825-164

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 55,55% радног времена у Брусу и
44,44% радног времена у К. Реци

Наставник разредне наставе

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

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад у Осрецима, К. Реци, Милентији,
Батоту и Брусу
УСЛОВИ: општи услови за наставнике: кандидат треба
да испуњава услове у складу са чл. 139 и 140 Закона
о основама система васпитања и образовања и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
давање или примање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и другиг
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 Р.Србије, да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас додтавити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о пложеном стручном испиту или
долаз о положеном испиту за лиценцу, а за кандидате који немају положен стручни испит, односно испит
за лиценцу доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса
одова, извод из књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству Р.Србије
(не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима се подноси пре
закључивања уговора о раду. Предвиђена је психолошка процена способности за рад са децом и ученицима кандидата које директор изабере у ужи избор,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Рок за пријаву је 8 дана ода дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), студијама у трајању од 3 године,
више образовање, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године - васпитач, у складу са Законом. Општи
услови за сва радна местасу поред општих услова за
заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019). Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције да
кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични поступак и уверење о здравственом стању (доставља кандидат који буде изабран
на конкурсу). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови” на
горенаведену адресу. Документација по огласу се не
враћа. Лице овлашћено за пружање информација о
огласу: Злата Мишић, телефон 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије) и лице са завршеним високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном прсудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
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наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверење о стеченој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија); уверење
из казнене евиденције да кандидат није осуђиван;
уверење да се против кандидата не води кривични
поступак и уверење о здравственом стању (доставља
кандидат који буде изабран на конкурсу). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу.
Документација по огласу се не враћа. Лице овлашћено за пружање информација о огласу: Злата Мишић,
телефон: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме за рад наставника у основној школи; 2)
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3) 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
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 собраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампаног заједно са потребном
документацијом о испуњености услова доставе установи. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 016/855-006.
Уз пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат треба да достави: диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), уверење да није осуђиван за наведена кривична дела, биграфију са кретањем у служби. Знање
српског језика кандидат доказује дипломом о стеченом
образовању. Уверење о здравственој способности за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат прибавља од службе медицине ррада, пре закључења
уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања на сајту НСЗ и у публикацији “Послови”.
Документација се подноси у оригиналу или овереној
копији (овера код јавног бележника). Пријаве са документацијом слати на адресу школе: Основна школа
„Радоје Домановић“ Бошњаце, 16232 Бошњаце, са
назнаком “За конкурс”. Непотпуна документација неће
бити узета у разматрање.

www.nsz.gov.rs
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СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Професор математике

на одређено време, до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане
услове, предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника из опште образовних предмета у стручним школама и то: да има одговарајуће
образовање у складу са законом и одредбама Правилника и степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника из опште образовних предмета у стручним школама; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 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 кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против праног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Конкурс траје 8 дана од дана јавног оглашавања, а кандидати уз пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства и доставља школи, достављају и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или уверења;
уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за наведена кивична дела из казнене евиденције надлежне
полицијске управе; извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија); изјава кандидата да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Напомена: лекарско уверење је потребно када
решење о избору постане коначно, пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БОШКО КРСТИЋ“

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

Оглас објављен 23.10.2019. године у публикацији
„Послови“, број 852, поништава се у за радна места:
наставник економске групе предмета и наставник географије. За наставника српског језика оглас
остаје непромењен

ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ДЕЧЈА РАДОСТ”
16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 843-767

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора треба да испуњава
услове прописане чл. 122,139 и 140. Закона о основама система образовања и васпитања(“Сл. Гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) за
васпитача и стручног сарадника и да има: 1) стечено високо образовање 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; стечено образовање 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, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе, најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора може да обавља и лице
које има стечено одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена ( основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), на студијама у трајању од три године или више
образовање за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања; психичку, физичку и здравствену способност 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
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на којем се остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: именовање се врши на период од 4 године.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу или стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за директора установе( пријава која не садржи лиценцу за директора установе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора установе); потврду о радном стажу у установи на пословима
васпитања и образовања, односно образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом (лекарско уверење), не старије од 6
месеци; уверење односно извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе да кандидат за директора није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из тачке 3. конкурса - члан 139 став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија- не старије од шест
месеци); уверење надлежног основног и вишег суда
да против кандидата за директора 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 кривична дела из тачке 3. конкурса, члан 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања ( оригинал или оверена фотокопија - не старије
од шест месеци); уверење надлежног привредног суда
да кандидат није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија - не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика(подносе само кандидати који су стекли
одговарајуће образовање на другом језику); оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно
педагошког надзора у раду кандидата( извештај просветног саветника ) - ако кандидат поседује; оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само за кандидате на конкурсу који су
претходно обављали дужност директора установе);
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преглед кретања у служби са биографским подацима(
необавезно). Пријаве са потребном документацијом
доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”, на адресу: Предшколска установа Дечји вртић “Дечја радост” Лебане,
Цара Душана 68, 16230 Лебане (конкурс за директора). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара Предшколске установе, лично
или на телефон 016/843-767.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе наставник математике

са 55,56% радног времена, ради замене
запосленог који користи одсуство са
рада ради неге детета

Наставник предметне наставе
- наставник српског језика са
одељењским старешинством

на одређено време, ради замене
запосленог на боловању преко 60 дана

Наставник разедне наставе (за рад у
групи продуженог боравка)
на одређено време, до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства са
рада

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу са чланом
139. и 140. Закона о основама система образовања
и васпитања и према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за наставника математике, наставника српског језика, односно наставника разредне наставе, без
обзира на радно искуство, док кандидат за педагошког
асистента мора да има најмање четврти степен стручне спреме - средња школа и сертификат о завршеној
уводној обуци за педагошког асистента, без обзира на
радно искуство; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
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; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се докази
о испуњености услова - оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању, ако
није издата диплома; оригинал уверења о неосуђиваности; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених;
да је диплома или уверења издато на српском језику,
односно потврда установе која је издала диплому да
је кандидат пратио наставу на српском језику. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи у
року од осам дана од дана објављивања конкурса.
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована одлуком директора. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у публикацији “Послови” донеће се у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Сва додатна
обавештења могу се добити путем телефона: 016/284611 од 8 до 14 сати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Оглас објављен у публикацији “Послови”, дана
16.10.2019. године, поништава се за следећа радна места: наставник разредне наставе, у Белом
Потоку, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана; наставник разредне наставе у Накривњу, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана.
У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
16231 Турековац
тел. 016/796-672

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 60% радног времена, и то: за рад у
централној школи у Турековцу (10%) и
издвојеним одељењима у Власу (20%),
Горњем Синковцу (10%) и Подримцу
(20%)
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос, одређени
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019) су следећи: одговарајуће образовање из члана 140 став 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања, односно високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена 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; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца или као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ЛОЗНИЦ А

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са пријавним формуларом и кратком
биографијом достављају школи и то: уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(са холограмомл или оверену фотокопију); оверену
фотокопију дипломе или уверење о стеченом образовању; оверену копију уверења о положеном стручном
исписту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који
поседују наведени доказ); лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); извод из казнене евиденције МУП-а надлежне полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 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, не старије од 6 месеци
); потврду одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика (само кандидат који образовање нису стекли на српском језику).
Пријаве са потребном документацијом достављају се
поштом или лично на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс не отварај“. Фотокопије које нису
оверене од стране надлежне установе неће се узимати
у разматрење. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“
15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1
тел. 015/812-393, 810-150

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

15300 Лозница, Филипа Кљајића 45
тел. 015/877-202

Стручни сарадник библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017) и има
одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и
2 и чл. 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 10/2019)
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10,2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 и
11/2019). Послове стручног сарадника библиотекара
могу обављати лица која су стекла звање: дипломирани библиотекар информатичар; професор, односно
дипломирани за југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности; професор разредне наставе; професор језика и књижевности, однсно
књижевности и језика смер за библиотекарство; професор, односно дипломирани филолог књижевности
и језика; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевности и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевности и општу књижевност; матер библиотекар информатичар; мастер
филолог (главни предмет - профил библиотекарство
и информатика); мастер професор језика и књижевности (главни предмет - профил библиотекарство и
информатика); професор југословенске књижевности;
дипломирани компаративиста и библиотекар.

Наставник математике

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2019.
године

у редовној основној школи, са 67%
радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најдуже до истека мандата
директора школе
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Наставник математике

у редовној основној школи, са 91%
радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најдуже до истека мандата
директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017);
да има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, 88/2017, 10/2019) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС -Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018 и11/2019); послове наставника математике могу обављати лица која су стекла
звање: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар
информатичар, професор математике и рачунрства,
дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике - математике; дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар
примењена математика - дипломирани математичар
математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар, мастер
математичар; мастер професор математике, мастер
професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер,
дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије
- математике, професор физике - математике, професор биологије – математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер, треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике
(са положеним испистом из предмета геометрија или
основи геометрије) или дрвопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.
Кандидати који конкуришу за радно место наставника
математике у редовној основној школи и у основном
образовању одраслих морају да имају доказ да су прошли Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих
МПНТР РС - који су прошли кроз обуку за наставнике
- модул 1 и 2.

Андрагошки асистент

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017); да има
одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и
2 и чл. 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017, 10/2019)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018
и11/2019). Кандидати који конкуришу за радно место
андрагошког асистента морају да имају средње четворогодишње образовање и Интегрални програм обуке
за остваривање програма функционалног основног
образовања одраслих МПНТР РС, који су прошли кроз
обуку за андрагошког асистента - модул 1.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвеБесплатна публикација о запошљавању

те, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са пријавним формуларом достављају
школи и то: уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (са холограмом или оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом образовању; оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ),
а за андрагошког асистента уверење о обуци за андрагошког асистента Модул 1 и за наст. математике у
основном образовању одраслих уверење о обуци Модул 1 и 2; лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способности за рад са
децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); извод из казнене евиденције МУП - а надлежне полицијске управе да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против 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,
не старије од 6 месеци); потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика (само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику). Пријаве са потребном
документацијом достављају се поштом или лично на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс не отварај“. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежне установе неће се узимати у разматрење.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/7581-143

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 139, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/2017 и 27/2018 и
10/2019), 1) да има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140. и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника, у стручним школама у подручју
рада економија, право и администрација за наставниа економске групе предмета; 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 родоскрвњење, 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 РС; 5) да зна српски као језик на
којем се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: канидати попуњавају пријавни формулар, на
званичној интернет страници Министарсва просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба приложе;оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-

вању (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); лекарско уверење као
доказ да кандидат имапсихичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
се пре залчјучења уговора о раду. 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
применом стандардизованих поступака. Пријаве слати
на адресу школе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса са назнаком „За конукрс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узет у разматрање.

НИШ
ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
85% радног времена
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и 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. 2) 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: 1) професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 2) дипломирани професор енглеског језика и
књижевности, 3) мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик), 4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), 5)
дипломирани филолог англиста - мастер; 6) мастер
професор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижевност и култура); 7) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет - енглески језик). 2. 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. 3. Психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; 4. 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 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; 5. држављанство Републике Србије; 6. познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о испуњености услова из става 3. тачка
1), 2), 4) и 5) текста конкурса подносе се уз пријаву
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на конкурс, а из става 3. тачка 3) текста конкурса пре
закључења уговора о раду. 4. Уз пријаву на конкурс
доставити: попуњен пријавни формилар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Формулар је доступан на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA- KONKURISANjE.doc, диплому или уверење о завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија); потврду високошколске установе о
положеним испитима из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина одн. уверење о положеном
стручном испиту/ уверење о положеном испиту за
лиценцу; податак из казнене евиденције надлежне
полицијске управе (казнена евиденција се води код
полицијских управа према месту рођења кандидата);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) и уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци. Рок
за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Конкурсну документацију кандидати достављају на адресу: ОШ „Љупче Николић”, Тихомира
Ђорђевића 10, 18220 Алексинац.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ИБРАХИМ БАКИЋ“
36323 Лескова
тел. 020/452-554

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама Правилника о врсти и степену образовања за наставнике и
стручне сараднике у основној школи „Сл. гласник
- Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016,2/2017, 3/2017, 13/2018: поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству (уверење о држављанству, односно
извод из матичне књиге рођених), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања. У поступку одлучивања о избору кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психичку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не смеју бити старија од
6 месеци. Пријаве послати на адресу: ОШ „Др Ибрахим
Бакић“, 36323 Лескова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 020/452-554.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник саобраћајне групе
предмета дипломирани инжењер
саобраћаја

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсутва, за
70% норме часова - поновни конкурс

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице која се налази на породиљском
одсуству
УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени кандидати, под условом прописаном Законом и ако: 1) имају
одговарајуће образовање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, 2) имају физичку
и здраствену 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. Уз одштампани примерак пријемног
формулара који је прописан на званичној интернет
страници Министарства просвете, кандидати су дужни
да доставе следећу документацију: доказ о стручној
спреми - диплома, оригинал или оверена фотокопија,
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, уверење о држављанству, оригинал
или оверена фотокопија, доказ о познавању језика
на коме се обавља образовно-васпитни рад, уверење
да канидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Напомена: лекарско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Пријаве са потпуном документацијом доставити на горе наведену адресу. Конкурс
остаје отворен 8 дана од дана оглашевања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрити. Контакт телефона: 020/321-048.

по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; одговарајући степен и
врста 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 и 3/17). Кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 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); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључивања
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безуусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици; одузимање малолетног
лица, запуштење и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће; за кривична дела примања или давања
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, односно испит за лиценцу;
извод из МКР; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци). 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, коју врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих постпуака. О времену и месту провере изабрани кандидати
биће 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.

ОШ „БРАТСТВО“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50
тел. 020/317-020

Наставник разредне наставе

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАИД
АЛ НАХЈАН“

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детата

Наставник српског као нематерњег
језика

са 85% норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана, а најдуже до 31.08.2020. године

36300 Нови Пазар, Дојевиће бб
тел. 020/361-633

за рад у ИО Пожега, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом и то: одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 139, 140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број
88/2017) које је стекао на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,

Наставник географије

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: потребно је да кандидат испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања 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 комби-
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нују 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; да има обавезно образовање у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (,,Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/2018 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 кога
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. Уз пријаву на конкурс потребно
је поднети и следећа документа: доказ о поседовању
одговарајућег образовања (диплома - оригинал или
оверена копија или уверење уколико није издата
диплома), уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из наведених дисциплина и потребно је да приложи доказ о томе) - оригинал
или оверена копија, доказ о знању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
за радно место под 1 овог конкурса доказ о познавању
српског језика, а за радна места под 2 и 3 овог конкурса доказ о познавању српског и босанског језика
(осим ако су стекли образовање на језику на којем се
остварује образовно-васпитни рад), уверење о неосуђваности из МУП-а. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здраствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији ,,Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи на горенаведену адресу. За додатне
информације обратите се секретару школе.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник предметне наставе
дактилографије и административног
пословања за 30% радног
времена и пословне и службене
кореспонденције за 20% радног
времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
именованог на функцију помоћника
директора, најдуже до 31.08.2020.
године

Наставник предметне наставе
пословне информатике за 10%
радног времена, рачунарства
и информатике за 40% радног
времена

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
именованог на функцију помоћника
директора, најдуже до 31.08.2020.
године

Наставник предметне наставе
финансијског пословања за 10%
радног времена, основи економије за
10% радног времена, рачуноводство
за 30% радног времена, трговинско
пословање за 30% радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, који
је на функцији директора, најдуже до
истека мандата

Наставник предметне наставе
биологије за 45% радног времена,
заштите животне средине за 35%
радног времена, социјалне екологије
за 10% радног времена
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
породиље са боловања

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, који
је именован на функцију директора,
најдуже до истека мандата
УСЛОВИ: 1. Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и
95/18), посебни услови предвиђени чланом 139 став
1 тачке 1 -5), чланом 140 („Службени гласник РС“
број 88/2017 и 27/18) за радно место наставника предметне наставе, дактилографије и административног
пословања, пословне и службене кореспонденције
поседује одговарајуће образовање према Правилнику
о врсти и степену образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС“ број 16/2015, 11/2016
и 2/2017), за радно место наставника предметне
наставе, рачунарства и информатике, поседује одговарајуће образовање према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС“ бр. 8/15, 11/11, 13/16, 2/17,
3/18 и 7/19); за радно место наставника предметне
наставе: финансијско пословање, основи информаике, рачуноводство, трговинско пословање - да поседује одговарајуће образовање према правилнику о врсти
и систему образовања наставника стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у до подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС“ број 16/2015, 11/2016 и 2/2017); за
радно место наставника предметне наставе, биоло-

гије, заштите животне средине, социјалне екологије:
да поседује одоварајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 8/15, 11/11,
13/16, 2/17, 3/18 и 7/19) и Правилнику о врсти и степену образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Економија, право и администрација („Службени
гласник РС“ број 16/2015, 11/2016 и 2/2017); за радно место наставника физичког васпитања: да поседује
одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобазовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл гласник РС“, бр. 8/15, 11/11, 13/16, 2/17,
3/18 и 7/19). Одговарајуће високо образовање: 1) да
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; б) студије другог степена из области
педдагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целина и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су уређивали
високо образовање 10. септембра 2005. године. Кандидат из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршне студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”
21203 Ветерник, Паунова 14

Наставник предметне наставе географија

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање из члана
140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС број 88/2017, 27/208-др.закон и
10/2019) и 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 и 10/2016); 2) психичку, физичку и
здравствену 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, нити за
кривична дела насиља 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;
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског
језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1) тачка
1), 3), 4), 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Документа која се достављају уз пријаву за
конкурс: пријавни формулар, одштампан и попуњен (
налази се на званичној интернте страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); биографија (CV). Препис или оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању; доказ о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија; оверена
фотокопија доказа о знању српског језика и језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима); доказ из казнене евиденције МУП-а о нео-
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суђиваности, уверење из суда (тачка 3). Кандидати
који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу
у ужи избор биће упућени на претходну психолошку
процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ “Марија Трандафил” Ветерник, Паунова14, са
назнаком „за конкурс”. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе на телефон бр.:021/
820-940.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

1. Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи - теорије
музике и хора
са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одустног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 18/13), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања; држављанство РС, зна српски језик или језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати достављају (оригинал или оверену фотокопију): диплому; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству РС; доказ да канидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал
или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије
и педагогије); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу на тел. 021-706431, e-mail: omsvrbas@mts.rs. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе.

2. Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи наставник клавира
на одређено време ради замене
одустног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр
88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр 18/13), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања; држављанство РС, зна српки језик или језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају (оригинал или оверену фотокопију):
диплому; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС; доказ да канидат 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, педагошкихких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или
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оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из психологије и педагогије); уверење да кандидат није осуђиван из чл. 139
став 1 тачка 3. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима се доставља пре закључења уговора о раду. Рок
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о
конкурсу на тел. 021/706-431, e-mail: omsvrbas@mts.rs.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Бачка Паланка
Скојевска 1/а

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 65% норме
часова
УСЛОВИ: кандидат треба да приложи: pријаву чији
формулар могу преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; молба за пријем у радни однос и CV; уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; диплому о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 и у
складу са чланом 3. тачка 5 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,11/2016, 2/2017
, 3/2017 и 11/2019); оверена фотокопија исправе којом
кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има ово образовање); доказ да није правноснажном
пресудом осуђен за кривично дело утврђено у чл.139.
став 1. тачка 3. Закона основама система образовања
и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019) не старије од 6 месеци, прибављен од МУП-а;
доказ о познавању српског језика (подносе кандидати
који нису стекли диплому на српском језику.); лекарско уверење да има психичку,физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима ( подноси пре
закључења уговора о раду);
фотокопија личне
карте. Горе наведена документа морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Напомена: психолошку процену способности за рад са децом и ученицима на захтев школе извршиће Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Десанка Максимовић”
Скојевска 1/а, Бачка Паланка. Све ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 021/750-574.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Оглас објављен у публикацији “Послови” 6.11.2019
године за заснивање радног односа и избор у звања
сарадника у звању асистента за ужу научну област
Архитектонско/урбанистичко планирање, пројектовање и теорија, у делу УСЛОВИ: завршене мастер
академске студије из области електротехничко и
рачунарско инжењерство, мења се тако да гласи:
завршене мастер академске студије из области
архитектура (ТТ). У осталом делу оглас остаје
непромењен.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у звању сарадник у
настави за ужу научну област
Примењено софтверско
инжењерство

и заснивање радног односа 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.

Сарадник у звању сарадник у
настави из уметничког поља за ужу
уметничку област: Продукција у
сценској архитектури и дизајну

и заснивање радног односа 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: архитектура (уметност) или менаџмент и
продукција у позоришту, радију и култури или филмска продукција или музичка продукција или сценски
дизајн или сценска архитектура и дизајн 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.
ОСТАЛО: приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса); 2.
краћу биографију са библиографијом (списак радова);
3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија. За дипломе стечене у
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану
или очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду да је кандидат студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија; 7. 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; 8. 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.). 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 дана од дана објављивања.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗДРАВКО ЧЕЛАР”

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. 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). 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену основну школу; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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, оверен препис / фотокопију дипломе; 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.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Наставник предметне наставе математика
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице,
Бесплатна публикација о запошљавању

под условима прописаним законом и ако: 1. има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019) и чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019): професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике,
дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор
математике, мастер професор математике и физике,
мастер професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар
- механичар; мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија или
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има горе наведено образовање. Пријаве
доставити на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево, улица Змај Јове Јовановића 3, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком “За конкурс”. На конкурс је потребно доставити:
попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете; потписану пријаву
са биографијом; оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); оригинал или оверену фотокопију извода из МК држављана,
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из МК рођених; оригинал или оверену
фотокопију извода из казнене евиденције, који издаје
МУП Србије, као доказ о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, као језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на

том језику, пошто се сматра да они познају језик на
којем се изводи образовно-васпитни рад). Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју именује
директор. 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, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се
обавити у просторијама школе, а о месту и времену ће
бити благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ГИМНАЗИЈА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

18320 Димитровград, Кирил и Методи 12
тел. 010/362-163

Наставник енглеског језика

у настави на бугарском језику, на
одређено време до повратка одсутног
запосленог, за 38,89% радног времена
- 7 часова
УСЛОВИ: 1) поред општих услова предвиђених Законом о раду и члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и
27/18 - др. закони и 10/2019), потребно је да лице има
одговарајући степен и врсту образовања предвиђених
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)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и
13/2018); 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. Кандидат је дужан да уз пријаву
- пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, приложи:
потписану биографију кандидата, оригинал/оверену
копију дипломе, оригинал/оверену копију уверења о
држављанству, оригинал/оверену копију уверења о
неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода из
матичне књиге рођених, доказ о познавању српског
језика и језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (доказ о знању бугарског језика - оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на бугарском језику, или положен
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе), у складу са чл. 141 ст. 7 ЗОСОВ.

Наставник енглеског језика

у настави на српском језику, на
одређено време до повратка одсутног
запосленог, за 61,11% радног времена 11 часова
УСЛОВИ: 1) поред општих услова предвиђених Законом о раду и ом 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) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника члана
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139. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони и 10/2019), потребно је да лице има одговарајући
степен и врсту образовања предвиђених Правилнику
стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и
13/2018); 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. Кандидат је дужан да уз пријаву
- пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, приложи:
потписану биографију кандидата, оригинал/оверену
копију дипломе, оригинал/оверену копију уверења о
држављанству, оригинал/оверену копију уверења о
неосуђиваности, оригинал/оверену копију извода из
матичне књиге рођених, доказ о познавању српског
језика и језика на коме се изводи образовно васпитни
рад у складу са чл. 141 ст. 7 ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Кандидати који буде изабрани, пре закључења уговора о раду достављају уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „БРАТСТВО“
18333 Звонце
тел. 010/238-7054

Услед техничке грешке у огласу објављеном у публикацији “Послови” 30.10.2019. године, изостављен
је рок за пријем пријава. Оглас се допуњује тако што
се додаје: Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана оглашавања (односно до 14.11.2019.).
Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ“

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач

на одређено време, најдуже до
завршетка радне 2019/20. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
под условима прописаним Законом и ако има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од
три године као и одговарајуће више образовање. Кандидат треба: а) да има одговарајуће образовање, б)
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом, в) 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
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добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна
српски језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г)
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
из тачке б) доставља се пре закључења уговора о
раду. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним
решењем. Уз пријавни формулар који се преузима са
званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично или на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 012/541-156

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: 1) одговарајуће образовање, тј. високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 - др. закони), као и
врста образовања прописана Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019), и то чланом 5 став 1 тачка 1) за
радно место васпитач, односно чланом 2 став 1 тачка
19) за радно место наставник физичког васпитања; 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. Кандидат уз попуњен пријавни формулар који преузима са званичне интернет странице
Министарства, просвете, науке и технолошког развоја,
доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова као доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе.

Лекарско уврење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве послати на адресу: Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић” Пожаревац, Илије Бирчанина
70, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити у Пољопривредној школи са
домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу или
преко телефона 012/223-388 или 012/541-156.

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

Стручни сарадник - психолог

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 образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образованyе до 10.
септембра 2005. године; положен испит за лиценцу,
2) психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом
и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар (Образац
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта.
Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или
оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом,
достављају установи. Пре закључења уговора о раду
кандидат доставља доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште
(са повратницом), на адресу: Предшколска установа
„Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са
назнаком „За конкурс - за стручног сардника психолога”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац и преко телефона: 012/210308.

Први
утисак је
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
31330 Прибој, Лимска 24
тел. 033/244/5553, 063/106-3088

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број: 88/17,
27/18 и 10/19) и Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 108/15). У погледу образовања
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС број: 88/17, 27/18. и 10/19),
и то: 1. на студијама другог степена мастер академске
студије, мастер струковне студије, спецјалистичке академске студије и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука. Лице мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3. изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 закона,
дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140
став 3. закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручних сарадника у основној школи; да има
психичку, физичку и здравстену 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 није правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; има држављанство Републике Србије; да зна српски језик (достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику); најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе. Кандидати који
немају положен испит дужни су да га положе у року од
2 године од ступања на дужност директора.
ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију:
пријаву са биографским подацима и кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона, адресом
електронске поште; оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; доказ о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања - уверење МУП-а; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак потврда суда; доказ да кандидат није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности - потврда привредног суда; извод из МК рођених (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
Бесплатна публикација о запошљавању

и ученицима - лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре потписивања уговора о међусобним правима обавезама и одговорностима); оверену
фотокопију лиценце за директора уколико је поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате
који су предходно обављали дужност директора. Рок
за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу.

ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093, 324-462

Радник на одржавању чистоће чистачица
на одређено време ради замене
запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и да имају завршену основну школу.
Поред пријаве на конкурс кандидати треба да доставе
извод из матичне рођених, уверење о држављанству,
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или
оверена копија) и уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење доставља се пре потписивања уговора о
раду. Пријаве слати искључиво преко поште са назнаком „За конкурс“.

ОШ „9. ОКТОБАР“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне
запослене са рада ради посебне неге
детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и 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); уверење о неосуђиваности; уверење о држављанству; лекарско уверење
подноси примљени кандидат пре закључења уговора
о раду; доказ о знању језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Пријаве
слати на горенаведену адресу са назнаком „За комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Мастер дефектолог

на одређено време до 31.08.2020.
године
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла дефектолога може бити примљен кандидат који испуњава
услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да
имају одговарајуће образовање за наставнике основне
школе, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати
морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским преносом система бодова. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: радну биографију,
попуњен пријавни формулар са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, уверење о
држављанству РС (оргинал или оверену копију, не старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности за дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања (оригинал или оверену копију,
не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика
(обавезно за кандидате који образовање нису стекли
на српском језику), оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или
потврду високошколске установе да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања (није обавезно - уколико кандидат исто поседује, пожељно је
да достави). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору
кандидата комисија ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима. Пријаве треба слати на горенаведену адресу. Ближе информације се могу добити код
секретара школе, телефон: 026/340-721.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
11316 Голобок
Смедеревска Паланка
тел. 026/381-007

Наставник математике

за 26,6 сати недељно (66,66% радног
времена), на одређено време до
повратка одсутне запослене преко 60
дана, односно повратка наведене са
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гл.“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018) и члану 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 и 10/19). Остали
услови које кандидати треба да испуне: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обаразовања и васпитања и
у складу са Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи за послове наставника математике; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
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безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик (уколико је образовање завршено
на страном језику).
ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе: пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, адресу и број телефона; уверење о
држављанству РС; уверење о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције); оверен препис - фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (ако
је кандидат има) или уверење да је кандидат стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи од најмање 30 ЕСП бодова; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључивања уговора о
раду). Наведена документа не смеју бити старија од
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа - да су верне оригиналу. У
поступку одлучивања о избору наставника, у филијали Националне службе за запошљавање у Смедереву
биће извршена провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, за све кандидате који
испуњавају услове конкурса. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Приложена конкурсна документација
се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, ради замене
запосленог на пословима директора
школе, почев од школске 2019/20.
године, па све до његовог повратка на
рад, односно до престанка потребе за
обављањем наведених послова
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, као и доставе све неопходне доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве
на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба
да доставе и: попуњен пријавни формулар објављен
на званичној интернет страници Министарства, који
достављају са оригиналима или овереним фотокопијама докумената, којима доказују да испуњавају
услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној
спреми (високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука - у ком
случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника основне школе; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (уколико кандидат исто поседује); уверење о
држављанству; доказ о неосуђиваности за кривич-
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на дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основима система, не старије од 6 месеци; доказ о
непостојању дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом, не старије
од 6 месеци; доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве се достављају лично
у секретаријату школе од 08.00 до 14.00 сати или на
адресу: ОШ „Карађорђе“, Војводе Мишића 135, 11320
Велика Плана.

Наставник француског језика

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запослене док
обавља послове помоћника директора
школе, до њеног повратка на рад, а
најдуже до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, као и да доставе све неопходне доказе о
испуњености услова за учешће на конкурсу. Поред
пријаве на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доставе и попуњен пријавни формулар
објављен на завничној интернет страници Министарства, који достављају са оригиналима или овереним фотокопијама докумената, којима доказују да
испуњавају услове конкурса и то: попуњен пријавни
формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства, који достављају са оригиналима или
овереним фотокопијама докумената, којима доказују
да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној спреми (високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује); уверење о држављанству; доказ о
неосуђиваности за кривична дела предвиђена чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основима система, не старије
од 6 месеци; доказ о непостојању дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са
законом, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Пријаве се достављају
лично у секретаријату школе од 08.00 до 14.00 сати
или на адресу: ОШ „Карађорђе“, Војводе Мишића 135,
11320 Велика Плана.

Национална служба
за запошљавање

ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Церовац

Наставник ликовне културе

за 10 сати недељно (25% радног
времена), на одређено време до
повратка одсутне запослене преко
60 дана са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 и 10/2019).
Остали услови које кандидати треба да испуне: да
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система обаразовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи за послове наставника разредне наставе; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запостављање
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 имају држављанство Републике Србије, да занају
српски језик (уколико је образовање завршено на
страном језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, адресу и број телефона, уверење о
држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције) - оверен препис-фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми - оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (ако
је кандидат има) или уверење да је кандидат стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи од најмање 30 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре закључивања уговора о
раду). Наведена документа не смеју бити старија од 6
месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене
од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу.
У поступку одлучивања о избору наставника, у филијали Националне службе за запошљавање у Смедереву
биће извршена провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, за све кандидате који
испуњавају услове конкурса. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Приложена конкурсна документација се по
завршетку конкурса кандидатима не враћа. Пријаве на
конкурс се могу слати поштом на адресу школе или
лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА КОСТИЋ“

25282 Гаково, Тоде Милетића 54а
тел. 025/866-777

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и
васпитања, са 40% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције директора
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања,
а према Правилнику о степену и врсти образовања
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Наука и образовање

наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник“, 11/19);
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење); 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање и давање мита, за кривична дела из групе полних слобода, против правног
саобраћаја и 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. знање српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Учесници конкурса обавезни су да поднесу: пријавни
формулар (објављен на званичној интернет презентацији Министарства просвете); диплому, односно оверену фотокопију исте о стручној спреми; уверење о
држављанству; уверење о неосуђиваности; лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

25212 Алекса Шантић
VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/5838-120

Стручни сарадник - школски
психолог

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други
закони и 10/2019) и чланом 6 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019): професор психологије; дипломирани психолог-општи смер или смер
школске психологије; дипломирани школски психолог-педагог; дипломирани школско-клинички психолог; дипломирани психолог; мастер психолог; дипломирани психолог-мастер; лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер треба да
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошког
предмета; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, 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 да
кандидату није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс;
доказ о испуњености услова под тачком 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријаву на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаном пријавом подносе и следећу документацију: 1.
биографске податке, односно радну биографију (CV);
2. оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; 3
уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања издато од стране надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); 4. уверење
о држављанству; 5. уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику подноси
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за
Бесплатна публикација о запошљавању

пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријава се подноси на
адресу школе, са назнаком “Конкурс за школског психолога”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА
ДОМОМ “ВУК КАРАЏИЋ”

25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Спремачица - чистач просторија

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: I степен стручне спреме - сведочаноство
о завршеном основном образовању и васпитању и
сведочаноство осмог разреда; псиихичка, физичка и
здравствена 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 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
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
треба да испуњавају опште услове који су прописани
Законом о основама система образовања и васитања
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019) и Законом о раду. Кандидат треба
да поднесе: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства; 2. доказ да има одговарајуће образовање/сведочаноство о завршеном основном образовању и васпитању и сведочанство осмог разреда; 3.
уверење о држављанству; 4. доказ 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 или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. доказ да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови се
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА “Др РУЖИЦА РИП”
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник предметне наставе
- здравствена нега деце, дечја
хирургија са негом, педијатрија са
негом, здравствена нега (вежбе и
настава у блоку)

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом, и то ако: 1. има

одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и одговарајућег Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и
социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/2019) за наведене предмете, а то је лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Изузетно, наставник 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, поред документације наведене у условима за сва радна места, кандидати подносе: 1. оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем образовању из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања,
у складу са одредбама Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Здравство и социјална заштита, звање: виша медицинска сестра-техничар; виша медицинска сестра;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар; дипломирани организатор здравствене
неге; дипломирани организатор здравствене неге-мастер; мастер организатор здравствене неге; оверену
фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита
за образовни профил: педијатријска сестра - техничар.

Наставник предметне наставе фармацеутска група предмета

у средњој стручној школи у подручју
рада Здравство и социјална заштита, на
мађарском језику
на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом, и то ако: 1. има
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2,
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и
10/2019) и одговарајућег Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 и
5/2019) за наставника предметне наставе - фармацеутска технологија, фармацеутска хемија са аналитиком лекова, фармакологија и фармакотерапија - теорија, вежбе и настава у блоку у стредњој стручној
школи у подручју рада здравство и социјална заштита,
а то је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу 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
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области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Уз пријаву на конкурс, поред документације
наведене у условима за сва радна места, кандидати
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем образовању (кандидати који су завршили студије другог степена прилажу и оверену фотокопију дипломе студија првог степена).

Наставник предметне наставе социологија са правима грађана

на мађарском језику, са 9,43% радног
времена, на одређено време ради
замене одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним законом, и то ако: 1.
има одговарајуће образовање из члана 140. став 1.
и 2, Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и одговарајућег 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, 13/2016-испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019) за предмет социологија са правима
грађана, а то је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Лице
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Уз
пријаву на конкурс, поред документације наведене
у условима за сва радна места, кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, у складу са одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама,
звање: дипломирани социолог; дипломирани правник; дипломирани политиколог (сви смерови, осим
смера социјални рад, социјална политика и новинарски смер); професор социологије; професор социологијеи филозофије; професор филозофије и социологије; мастер професор предметне наставе (лице које је
стекло академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије социологије или
основне академске студије из области права); мастер
социолог; мастер правник.

Наставник предметне наставе историја

на мађарском језику, са 9,71% радног
времена, на одређено време ради
замене одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом, и то ако: 1. има
одговарајуће образовање из члана 140. став 1. и 2,
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и
10/2019) и одговарајућег 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, 13/2016-испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019) за предмет историја, а то је лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
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сдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс, поред
документације наведене у условима за сва радна места, кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама, звање: професор историје; дипломирани историчар; професор историје-географије;
дипломирани историчар-мастер; мастер историчар;
мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије историје и
доставити оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем образовању.

Наставник предметне наставе ликовна култура

у средњој стручној школи у подручју
рада Здравство и социјална заштита, са
19,29% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне раднице
преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом, и то ако: 1. има
одговарајуће образовање из члана 140. став 1. и 2,
Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника предметне наставе - ликовна култура у
средњој стручној школи у подручју рада здравство и
социјална заштита, а то је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета и одговарајућег 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, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019)
за наставника ликовне културе. Уз пријаву на конкурс, поред документације наведене у условима за сва
радна места, кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању и
то: поред дипломе студија другог степена, потребно је
приложити оверену фотокопију дипломе студија првог
степена - прилажу само кандидати који су завршили
студије другог степена.
ОСТАЛО: За сва радна места: 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и 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 кривична дела примање
или давање мита, закривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара зашитћених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. зњање српског језика на
којем остварује образовно-васпитни рад, а ако је радно место наставника на мађарском језику, знање српског језика и мађарског језика на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2 (лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страни Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред наведених оверених фотокопија дипломе
о завршеном одговарајућем образовању, подносе:
- оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, закривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара зашитћених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - издато од полицијске управе или суда (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци од дана објављивања конкурса); оригинал или
оверена фотокопија доказа о знању српског језика на
којем остварује образовно-васпитни рад - дипломе о
стеченом средњем, вишем или високом образовању,
или потврда о положеном испиту из језика про програму одговарајуће високошколске установе, а ако је
радно место наставник на мађарском језику, оригинал
или оверена фотокопја доказа о знању српског језика и машарског језика - диплома о стеченом средњем,
вишем или високом образовању, или потврда о положеном испиту из српског језика и машарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; биографију - CV. У поступку одлучивања о избору наставника конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких
способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова
прописаних чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, а који су наведени у конкусу у делу “услови” и “услови за сва радна
места”. Пријава на конкурс са потребном документацијом подноси се непосредно у секретаријату школе,
радним даном од 08.00 до 14.00 или путем препоручене поште на адресу школе, са назнаком “Конкурс за
пријем у радни однос”. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће разматрати.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЕТШ „ВУК КАРАЏИЋ“

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035

Наставник математике

на одређено време до повратка
наставника са места директора
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 степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме
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наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за одговарајући предмет.
Остали услови: 1) да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
3) да има држављанство Републике Србије; 4) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву са радном биографијом; оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који уђу у ужи круг биће упућени 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. Након
обављене психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о
датуму обављања разговора кандидати ће бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату школе, од 9.00 до
12.00 часова или послати поштом на адресу ЕТШ „Вук
Караџић“, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ОШ “СИМЕОН АРАНИЦКИ”
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, а најдуже до
31.08.2020. године

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице
са мировања радног односа, са 94,44%
радног времена

Педагошки асистент

на одређено време до истека школске
2019/20.
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 и 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: I да има
одговарајуће образовање за радно место наставника
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17)
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17 и 3/17) те да је стекао средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује
образовно васпитни рад или је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе; да има одговарајуће образовање за радно место
педагошки асистент и то: IV степен стручне спреме,
Бесплатна публикација о запошљавању

савладан Програм обуке за педагошког асистента-доказ Сертификат издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја о завршеној уводној
обуци за педагошког асистента. II да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; III да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца ,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; IV
да има држављанство Републике Србије, V да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: кратку биографију, извод из матичне књиге
рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење из МУП-а
из казнене евиденције; доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно васпитн рад у
школи, доказ се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику и фотокопију
личне карте. Доказ да кандидат има психичку физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Пријаве доставити на адресу ОШ „Симеон Араницки”,
Бошка Бухе бб, 22300 Стара Пазова или предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број елефона: 022/363 -200.

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

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
и то: да има образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, или на студијама првог степена (основне академске, основне
струковне, специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање
- васпитач; мора имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, 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;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву
на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз одштампани и попуњен формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ издат од стране одговарајуће високошколске установе да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
односно уверење или други одговарајући документ
да је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу; оригинал
или оверена фотокопија извода из казнене евиденције
из МУП-а (не старијег од 6 месеци) да 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 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; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци;
доказ о знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је
да достави уверење да је положио испит из српског
језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију (нови образац
са холограмом - трајно важење). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре
закључивања уговора о раду. Изабрани кандидат је
дужан пре закључивања уговора о раду да исто достави. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе на адресу Предшколске установе, са назнаком „Пријава на конкурс” или
доставити лично у секретаријат установе. Информације о конкурсу могу се добити у Предшколској установи и на телефон: 022/2436-052, радним даном од 08.00
до 14.00 часова.

СУБОТИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА

24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел.024/525-672

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће образовање: завршену основну школу, да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати треба да доставе: кратку биографију,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
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рођених, уверење или диплому о стеченом образовању (завршеној основној школи) - све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључивања
уговора о раду. 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 кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, установа ће прибавити по службеној дужности, за изабраног кандидата. Конкурс за
наведено радно место биће објављен у публикацији
„Послови”, огласним новинама Националне службе за
запошљавање. Кандидати треба да преузму формулар
за пријаву на конкурс на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.
mpntr.gov.rs. Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар и да попуњен и одштампан пријавни формулар заједно са осталом потребном документацијом
наведеном у овом конкурсу доставе школи, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку овог рока су неблаговремене и као такве
неће бити узимане у разматрање. Пријаве се могу предати лично у секретаријату установе, радним данима
од 08.00 до 14.00 часова или послати поштом на адресу установе: Музичка школа Суботица, Штросмајерова
3, 24000 Суботица. Телефон за информације: 024/525672.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Расписује конкурс за избор наставника за текућу
школску 2019/20. годину:

Енглески језик

на одређено време, замена запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност; мастер филолог (студијски програм
Англистика; студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет).

Практична настава са технологијом
рада за образовни профил женски
фризер
на мађарском наставном језику на
одређено време, замена запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: V, VI, VII/1 степен стручне спреме: лице са
стеченим високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом; креатор женских фризура; лице са завршеним студијама на вишој школи,
са претходно завршеном специјализацијом - креатор
женских фризура; креатор женских фризура; лице са
завршеним мастер академским студијама, претходно
положен специјалистички, односно мајсторски испит и
радним искуством у струци у трајању од најмање пет
година; лице са завршеним основним академским студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством у струци у
трајању од најмање пет година; лице са завршеним
основним струковним студијама, претходно положен
специјалистички, односно мајсторски испит и радним
искуством у струци у трајању од најмање пет година.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове за засни-
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вање радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став
1 Закона о основама образовања и васпитања, а то су:
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
став 1 Закона: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Члан 141 став 3 Закона регулише да,
изузетно, послове наставника уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи, за које се не образују
наставници са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 овог закона, може да обавља и лице са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 3 овог
закона, односно средњим образовањем. Члан 140 став
3 Закона регулише да 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. 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 - испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018)
прописује се степен и врста образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама за сва подручја рада,
и то за стицање средњег образовања и васпитања
у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Личне услуге (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015) прописује
се степен и врста образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Личне услуге и то за стицање
средњег образовања и васпитања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању. Кандидат је дужан да уз
попуњени пријавни формулар, који се преузима на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) на
конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом
одговарајућем високом образовању у складу са чл.
140 Закона, уверење из казнене евиденције МУП-а да
лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије, оверену копију доказа да зна српски и/или мађарски језик (оверена копија
дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или
факултету на српском/мађарском језику или уверење
о положеном испиту из српског/мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе), биографију са прегледом радних ангажовања. Уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се
да је достављањем овог доказа доставио и доказ да
зна српски језик. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Након психолошке процене Конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење
о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима пре закључења

уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Копије доказа
које се подносе при конкурисању оверавају се од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
Средња медицинска школа, 24106 Суботица, Београдски пут 126, са назнаком “Конкурс за радно место”.

ШАБАЦ
ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом чланом 122 став 5 и чланом 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88 од 29.09.2017, 27 од
06.04.2018. - др.закони и 10 од 15.02.2019. године); 1.
да има одговарајуће образовање прописано чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88 од 29.09.2017, 27 од
06.04.2018. - др.закони и 10 од 15.02.2019. године) за
наставника, односно педагога или психолога у подручју рада основне школе: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комнбинују целине и одговрајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има обуку и положен испит за директора установе лиценца, дозволу за рад за наставника, односно педагога или психолога, у школи у подручју рада основне
школе (уколико нема положен испит за директоа,
дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност); 3. да има најмање 8 година рада
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања у складу са прописима
којима се уређује област образовања и васпитања; 4.
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 5. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиње 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 мећународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да има држављанство Републике Србије; 7.
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
за наставника основне школе, педагога или психолога;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или уверења 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
(не старије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - овај доказ доставиће изабрани кандидат након избора; уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 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);
доказ - потврду о најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
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одговарајућег образовања; доказ о знању језика; уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања; преглед
кретања у служби са биографским подацима. Напомена: пријаве које не садрже доказ о обуци и положеном
испиту за директора сматраће се потпуним. Пријавни
формулар попунити на званичној интернет страници
Министарсва просвете, науке и технолошког развоја и
одштампан заједно са пријавом на конкурс слати на
адресу: Основна школа „Јанко Веселиновић“, 15355
Црна Бара, Миодрага Петровића 54, са назнаком „За
конкурс за избор директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Након истека рока за достављање пријава
није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе на телефон: 015/438-260.

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
Миодрага Петровића 54
15355 Црна Бара
тел. 015/438-260

Стручни сарадник - педагог

на одређено време, замена одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у чл. 24 став 1 Закона
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 аутентично тумачење) мора да испуњава и посебне
услове прописане члановима 13, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС”, бр. 88 од 29.09.2017, 27 од 06.04.2018. - др.
закони и 10 од 15.02.2019. године) и то одговарајуће
образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-др. закон и 10-2019
у даљем тексту: Закон). Под одговарајућим образовањем подразумева се високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер акадермске 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.
Степен и врста образовања морају бити 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,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на радном
месту стручног сарадника - педагога. Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених мећународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чл. 142 Закона, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријаву кандидат прилаже следећа документа: краћу
Бесплатна публикација о запошљавању

биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о некажњавању; уверење да
се не води истрага ни кривични поступак; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); лекарско
уверење (подноси се непросредно пре закључења
уговора о раду, а у складу са чл. 139 Закона). Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Јанко Веселиновић”, 15355 Црна Бара, Миодрага
Петровића 54.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства,
односно одсуства ради неге детета

Наставник српског језика

са 94% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
одсуства ради посебне неге детета

Наставник хемије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене
са породиљског одсуства, односно
одсуства ради неге детета

Наставник руског језика

на одређено време, до повратка лица
именованог на функцију директора у
другој школи, током првог, односно
другог мандата

Школски педагог

на одређено време, до повратка лица
именованог на функцију директора у
ОШ „Јован Цијић“, током првог, односно
другог мандата, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати за наставника, односно школског
педагога треба да испуњавају следеће услове: 1. да
имају одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење о томе
као доказ доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају српски језик, на коме
се остварује образовно-васпитни рад у ОШ „Јован
Цвијић“ Дебрц. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је
да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије

другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Кандидати за наставника уз пријаву на
конкурс треба да доставе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018
и 11/2019); уверење о држављанству, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а да
није старије од 6 месеци); доказ да знају српски језик,
на којем се остварује образовно-васпитни рад у ОШ
„Јован Цвијић“ Дебрц - у конкретном случају (диплома издата и стечена на српском језику или уверење
одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског језика, оригинал или оверена
фотокопија).
ОСТАЛО: Напомена: доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у
обавези да враћа конкурсну документацију. У складу
са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. На пријавном формулару кандидати треба да допишу адресу пребивалишта односно боравишта, контакт телефон и адресу
електронске поште ако је кандидат поседује. Пријавни формулар са доказима доставити у року 8 дана од
дана оглашавања у публикацији „Послови”, на адресу:
ОШ „Јован Цвијић” Дебрц, Београдски пут бб, 15214
Дебрц. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код директора или секретара школе и путем телефона: 015/751-7020 и 015/751-7348.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Чистачица

на одређено време, ради замене одсутне
запослене до њеног повратка на рад
УСЛОВИ: 1. стечено основно образовање; 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), а то
је 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 човеч-
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ности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. знање српског језика. Уз пријавни формулар
који кандидат може преузети са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат подноси доказ о основном
образовању, 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 адресу: Техничка школа Шабац, 15000 Шабац, Бањичких жртава 2.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/350-282

Наставник солфеђа

на одређено време, ради замене
запосленог на неплаћеном одсуству

Наставник солфеђа

на одређено време, ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана, са
65% норме рада

Наставник хармоније и контрапункта
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најдуже до 31.08.2020. године, са 50%
норме рада

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба
да испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 139, 140 и чл. 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19),
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 18/13, 2/17 и 9/19), чланом 3
и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју Култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 9/19), и то: за
наставника хармоније и контрапункта; дипломирани
музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог; дипломирани
композитор; дипломирани музиколог; дипломирани
етномузиколог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар-педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; дипломирани диригент; академски музичар - композитор;
мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички теоретичар, етномузиколог, музички
педагог или музиколог; мастер композитор; мастер
музички уметник, професионални статус - диригент;
за наставника солфеђа; дипломирани музички педагог, дипломирани музичар, усмерење музички педагог. Професор солфеђа, професор солфеђа и музичке
културе, дипломирани музичар - педагог, мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички
педагогпрофесор музике, професор музичког васпитања, дипломирани музичар - професор солфеђа. Уз
пријаву на конкурс са кратким биографским подацима
и радном биографијом, кандидат обавезно треба да
достави: попуњен и одштампан пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (и за мастер и за основне академске студије);
уверење о држацљанству Републике Србије (оригинал
или оверену копију, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу
са холограмом); уверење МУП-а о неосуђиваности у
смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона (оригинал или
оверену копију-не старије од 6 месеци). Све фотокопије које се подносе уз пријаву морају бити оверене
код јавног бележника - нотара. Пре закључења угово-
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ра о раду, изабрани кандидат је у обавези да поднесе
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење - оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци).
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично у затвореној коверти
у секретаријату школе или препорученом поштом на
адресу школе, Музичка школа „Михаило Вукдраговић;
15000 Шабац, Масарикова 35.

ОШ “МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник разредне наставе

на одређено време (замена одсутне
запослене преко 60 дана, по основу
боловања), у ИО Штитар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем 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, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године. Кандидат поред
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018),
треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.
88/17, 27/2018 - други закони и 10/2019). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Доставити: 1) оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; 2) уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 3) извод из матичне
књиге рођених; 4) доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, који издаје надлежна полицијска управа; 5) доказ о познавању српског језика
(односи се на кандидате који нису образовање стекли
на српском језику); 6) краћу биографију. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о
раду достави лекарско уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од
6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђе у ужи
избор, вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
доставити лично или поштом на адресу: Основна школа “Мајур” Мајур, Светог Саве 4, 15353 Мајур.

ОШ „НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483
e-mail: osnikolaj@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе, поред одговарајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 ( изузетно
и став 3) Закона о основама система образовања и вас-

питања) треба да испуњава и друге услове у складу са
чл. 139 став 1 истог Закона, услове из чл. 122 Закона,
које (као документацију) доставља уз пријаву на конкурс: 1) да има одговарајуће образовање из члана 140
став (1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о основама
система образовања и васпитања; 2) да има дозволу
за рад, односно положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да у
року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); 4) да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5)
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6) да није правоснажном судском пресудом осуђиван за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и кривична дела насиље
у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом утврђено, дискриминаторно понашање што онемогућава рад у образовању; 7) да има
држављанство Републике Србије; 8) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Директор школе бира се на мандатни период од
четири године. Директору школе мирује радни однос
за време трајања два мандата и има право да се врати
на послове које је обављао пре именовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
1) оригинал или оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, у складу са одредбом чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања; 2) доказ о поседовању дозволе/лиценце
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
3) доказ о поседовању обуке и положеног испита за
директора (уколико га поседује, а изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност) ( оригинал или оверене копије оба документа);
4) доказ о радном стажу у установи од најмање 8 година на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци); 6) уверење да кандидат није осуђиван, у складу
са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (из надлежне
полицијске управе); 7) уверење основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за 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 (не старије од 6 месеци); 8) уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 9)доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику); 10)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника(уколико га
поседује); 11) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
за кандидата на конкурсу који је претходно обављао
дужност директора школе (оверену копију докумената), сходно члану 123 став 14 Закона о основама система образовања и васпитања; 12) радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлог
програма рада школе. Докази да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уго-
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вора о међусобним правима и обавезама директора.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу
школе: Основна школа „Николај Велимировић“, 15000
Шабац, Владе Јовановића 52, са назнаком: „Конкурс
за директора школе” или лично код секретара. Ближа
обавештења могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 015/350-483. О резултатима конкурса
кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од
дана пријема решења о именовању директора школе
од стране министра просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.

УЖИЦЕ
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
31000 Ужице, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-184
e-mail: srednaskolcaj@ptt.rs

Наставник агенцијско-хотелијерског
пословања и предузетништва
на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019), као и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015,
11/2016, 2/2017 и 13/2018; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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;
г) држављанство Републике Србије; д) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да поднесу уз
пријаву на конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом високом образовању, ако диплома
није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење (потврду) о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 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, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду (лекарско уверење). Пријаве слати на
Бесплатна публикација о запошљавању

адресу: Угоститељско-туристичка школа, 31310 Чајетина, Сердара Мићића 5, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 031/3831-184.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“УЖИЦЕ”
31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855
e-mail: vrticue@mts.rs

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање,
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, поседовање дозволе за
рад (лиценце) стручног сарадника, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик. Кандидат за радно место
стручног сарадника психолога мора да има: високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на основним
студија у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, о чему као доказ прилаже оверену
копију дипломе о стручној спреми психолога. Уз достављене доказе о одговарајућем образовању, кандидати достављају: пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, потписану биографију, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања (потврду - уверење), не старије од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Доказ да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о раду, а доказ да знају српски језик достављају само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику. Кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”, лично или на адресу: Предшколска установа „Ужице“, Ужицњ, Немањина 18. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс ће спровести Конкурсна
комисија именована решењем директора. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на
психолошку процену за рад са децом и ученицима у
Националну службу за запошљавање у Ужицу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на телефон
031/517-855.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Руски језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука из одговарајуће научне области (доктор филолошких наука руски језик). 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 нису осуђивани 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 испуњавање прописаних услова.
Правноваљану конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (CD). Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документима и назнаком „За
конкурс”, доставити на адресу: Педагошки факултет у
Ужицу, Трг Светог Саве 36.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/863-265

Наставник руског језика
са 12 сати недељно

Наставник машинске групе предмета
са 20 сати недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајућу врсту и степен стручне
спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019 у даљем тексту Закон)
и у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. 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, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013); да у
складу са чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац
пријавног формулара, кандидати достављају доказ о
испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених и уверење или потврду о неосуђиваности. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-contentuploads/2015/08/
FORMULAR- ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Наставник руског језика
са 16 сати недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајућу врсту и степен стручне
спреме у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
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Наука и образовање

РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019 у даљем тексту
Закон) и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, 15/2013, 11/2015, 2/2017,
11/2017, 13/2018 и 7/2019- да у складу са чланом 142
Закона 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, пеадгошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи у скалду са Европским
системом преноса бодова; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац пријавног формулара,
кандидати достављају доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и уверење или потврду о неосуђиваности. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-contentuploads/2015/08/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ВАЉЕВО
ОШ “АНДРА САВЧИЋ”

14000 Ваљево, Јована Дучића 5
тел. 014/221-296

Педагошки асистент

за рад у Ваљеву и Горњој Грабовици,
на одређено време до краја школске
2019/2020. године
УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање; савладан програм обуке за педагошког асистента; познавање ромског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за кога није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
Кандидат уз пријаву треба да достави: диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену копију);
сертификат издат од стране Минисарства просвете и
науке о завршеној уводној обуци за педагошког асистента; доказ о познавању ромског језика (потврду
о познавању ромског језика издаје високошколска
установа или национални савет ромске националне
мањине на основу положеног стандардизованог теста које издаје Министарство); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија) и извод из
матичне књиге рођених. Кандидати треба да доставе:
пријаву на конкурс са основним биографским подацима (својеручно потписану); оверену фотокопију
дипломе или уверења о дипломирању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; извод из казнене евиденције као доказ
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6
месеци); доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који
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није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат од стране високошколске установе
надлежне за издавање таквих докумената (оригинал
или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима који врши
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије
од 6 месеци. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на горе наведену адресу
са назнаком „Пријава на конкурс”.

Стручни сарадник - педагог

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника
(боловање дуже од 60 дана)
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, према
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс
са основним биографским подацима (својеручно потписану); оверену фотокопију дипломе или уверења
о дипломирању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; извод
из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од 6 месеци); доказ о
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику, а доказ треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање
таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се
узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима који врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од 6 месеци.
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горе наведену адресу са назнаком
„Пријава на конкурс”.

Стручни сарадник - педагог

са 50% радног времена, на одређено
време а најдуже до краја школске
2019/2020. (замена помоћника
директора)
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће високо образовање стечено на

студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, према
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс
са основним биографским подацима (својеручно потписану); оверену фотокопију дипломе или уверења
о дипломирању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; извод
из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од 6 месеци); доказ о
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику, а доказ треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање
таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се
узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима који врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од 6 месеци.
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горе наведену адресу са назнаком
„Пријава на конкурс”.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Библиотекар

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова (члан 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл.
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, и 13/2018). Уз пријаву кандидат треба да приложи: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе; потврду да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
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понашање; извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал); уверење о држављанству (оверену фотокопију или оригинал); пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
се подносе на горе наведену адресу.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЂЕНИ“
Церавајке

Директор

на период од 4 године

ти 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 закључење уговора о раду. Информације на
горенаведени број телефона. Пријаве слати у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”,
на горенаведену адресу или предати лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПРОФ. ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ”
17523 Прешево, 15 новембар 102
тел. 017/660-105

Професор математике

на одређено време до повратка са
дужности помоћника директора, а
најдаље до 31.08.2020. године, са 12
часова радног времена

УСЛОВИ: За директора може бити избрано лице које
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо
образовање из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
школе, педагога или психолога; испуњеност услова
за пријем у радни однос у установи за образовање
и васпитање (члан 139 Закона о основама система
образовања и васпитања); дозволу за рад наставника и стручног сарадника (лиценца); обуку и положен
испит за директора школе; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање дражављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ; да зна српски језик, доказ
сведочанство (диплома или уверење), непостојање
дискриминаторног понашање, утврђеног у складу са
законом; да има намање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис - фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; преглед кретења у служби са биографским подацима (необавезно); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима не старије од шест месеци. У школи се
изводи настава на албанском језику. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 066/503-1692.

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо
образовање, стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије)
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
и албански језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачке 3
овог конкурса под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве
на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија,
а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију из тачке 4 овог конкурса,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору
кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријавни формулар и потребну документацију треба
послати на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе на
телефон: 017/660-105 или 064/169-1321.

ГИМНАЗИЈА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ

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

17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2
тел. 017/400-645

Наставник рачунарства и
информатике

Наставник стручних предмета у
подручју рада Електротехника

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). Кандида-

УСЛОВИ: Учесници конкурса поред општих услова
предвиђених Законом о раду, треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка
1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања
и услове из Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама, и то: да имају

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

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време, ради замене
запосленог док обавља функцију
директора школе

одговарајуће образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са учесницима, да
имају држављанство РС, да нису осуђивани за кривично дело за које је изречена безусловна казна у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузмање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање и да знају српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу
степена и врсте стручне спреме и звања: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани елекротехнички инжењер, смер
електронски, дипломирани инжењер електротехнике,
сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства, смер електроника и
телекомуникације; мастер инжењер електротехнике и
рачунарства, предходно завршене основне академске
студије у области електротехнике и рачунарства, на
свим студијским програмима осим из области енергетике; мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на студијском перограму рачунарске мреже и комуникације.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен траје 8 дана од дана оглашавања. Кандидати уз пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства и
доставља школи, достављају: оверену фотокопију
дипломе или уверења, уверење о држављанству (оверене фотокопије не старија од 6 месеци), уверење да
нису осуђивани за наведена кривична дела из казнене евиденције надлежне полицијске управе, уверење
да се против кандидата не води кривични поступак,
извод из матичне књиге рођених (или оверена копија),
изјава кандидата да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Напомена: лекарско уверење је потребно када одлука о избору постане коначна, пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Сву потребну
документацију доставити на адресу: Техничка школа
у Врању, Булевар Авној-а 2, 17500 Врање, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “За
конкурс”. Телефон школе: 017/400-645.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Бујановац, Бранка Радичевића 1
тел. 017/651-257

Директор

на мандатни 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 („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо
образовање стечено на: 1) 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; да испуњава услове за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да кандидат 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 3 месеца, као и за кри-
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вична 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 за
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит
за наставника или стручног сарадника; савладана
обука и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; знање језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Комисија за избор директора цениће и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља 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 - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника или
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање 10 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити:
попуњен пријавни формулар који се може наћи на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
доказа о положеном испиту за лиценцу или стручном
испиту; доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од шест
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења привредног суда да
кандидат није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије од
шест месеци); доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора
школе; биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), уколико
кандидат поседује такав извештај. Лекарско уверење
(не старије од шест месеци) доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду на одређено
време, односно пре доношења решења о његовом
премештају на радно место директора школе. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве доставити непосредно или путем поште на
адресу школе са назнаком: „Конкурс за директора”.
Непотупне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Тибужде

Професор српског језика

са 27,78% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника са
боловања, за рад у школи у Тибужду
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности,
професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима.

Наставник разредне наставе

за рад у истуреном одељењу у селу
Коћура, на одређено време до повратка
одсутног радника са боловања
УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, професор разредне наставе и ликовне културе.

Чистач

за рад у истуреном одељењу на
Барелићу, на одређено време, до
повратка одсутног радника са боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног
односа, учесник конкурса је у обавези да достави и
следећу документацију: диплому о завршеној стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, држављанство РС, потврду да кандидат није осуђиван и да се не
води истрага. Приаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса кандидат треба да достави у
року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: ОШ
„Бора Станковић“, 17501 Тибужде.

ВРШАЦ

диплому о стеченој стручној спреми; исправу коју
издаје високошколска установа, а којом кандидати
доказују да су стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из
високошколске установе да су у току студија положили испите из педагогије и психологије; доказ да су
положили стручни испит, односно испит за лиценцу;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од
дана објављивања конкурса), извод из матичне књиге
рођених, потврду о некажњавању од надлежне полицијске управе (не старије од 1 месец од објављивања
конкурса); доказ о познавању српског језика (осим за
кандидате који су образовање стекли на српском језику), доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном препису.
У поступку одлучивања о избору наставника, Конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата који
ће бити упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере
изабрани кандидати ће бити накнадно обавештени.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 радних дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве послати на адресу: ОШ
„Паја Јовановић“, 26300 Вршац, Школски трг 3. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 013/839-853.

ЗАЈЕЧАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19350 Књажевац, Карађорђева 52
тел. 019/730350

Наставник ликовне културе

за 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник филозофије

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

за 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка одсутне запослене са функције
директора школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има: 1. одговарајуће образовање
у складу са чл. 140, 142, 143, 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
88/2017, 28/2018 др. закон и 10/2019 и Правилником
о о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи „Сл. гласник РС“, број
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018,
11/2019); 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања и давања мита, за кривична
дела из кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја 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. знање српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан, читко попуњен пријавни
формулар преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја - www.
mpn.gov.rs кандидати подносе: кратку биографију;

УСЛОВИ: услови за оба радна места: кандидат мора
да испуњава услове прописане члановима 139. и 140.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС” бр.88/2017, 27/2018 и 10/19 – даље:
Закон) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник” РС - Просветни гласник, број 8/15, 11/16 и
2/17), и то: да има високо образовање стечено на: 1.
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, 2. 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 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
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санкцију и за које није утврђено дискриминаторно
понашање; 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 (документ издат
од стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); уверење
о држављанству Републике Србије (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 или други документ којим се
доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наведеног,
кандидати достављају и извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал) као и краћу
радну биографију. По завршетку конкурса примљена
документација се не враћа кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријава се може поднети у просторијама школе или
предати препорученом поштом на адресу Техничка
школа, Карађорђева 52, Књажевац са назнаком “за
конкурсну комисију”.

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732034

Наставник ликовне културе

са 32,5% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник филозофије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства и
одуства са рада ради неге детета

Наставник информатике и
рачунарства

са 39,15% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: услови за сва радна места: кандидат мора
да испуњава услове прописане члановима 139. и 140.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС” бр.88/2017, 27/2018 и 10/19 – даље:
Закон) и 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 7/19),
и то: да има високо образовање стечено на: 1.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, 2. 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 кривична дела
Бесплатна публикација о запошљавању

за које је изречена безусловна казна 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; 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 (документ издат
од стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије (уверење о држављанству Републике Србије -не старије од
шест месеци); извод из матичне кљиге рођених (оригинал или оверену копију); 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 или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске
установе). 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, као и краћу радну биографију. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на адресу: Књажевачка гимназија, Карађорђева 16, 19350 Књажевац, са назнаком
“За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу
се добити телефоном на број: 019/732-034.

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 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, 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 „Хајдук Вељко”, Добривоја
Радосављевића Бобија бб, 19000 Зајечар, у затвореној
коверти са назнаком „За комисију за избор”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем
обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу
се добити на телефон: 019/417-170.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 850
од 09.10.2019. године, поништава се за радно место:
наставник - Свакодневни живот у прошлости, на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Радник на одржавању хигијене
(чистачица)

са 85% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидати за радника на одржавању хигијене (чистачице) треба да имају
први степен стручне спреме (основно образовање завршену основну школу). Сваки од кандидата треба
да испуњава услове из члана 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

Сервирка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидати за радно
место сервирка треба да имају II степен стручне спреме. Сваки од кандидата треба да испуњава услове из
члана 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. 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, 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
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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 „Хајдук Вељко”, Добривоја
Радосављевића Бобија бб, 19000 Зајечар, у затвореној
коверти са назнаком „За комисију за избор”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем
обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу
се добити на телефон: 019/417-170.

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат 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 и 11/19). Сваки од кандидата треба
да испуњава услове из члана 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. 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
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психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Хајдук Вељко“,
Добривоја Радосављевића Бобија бб, 19000 Зајечар, у
затвореној коверти са назнаком „За комисију за избор”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 019/417-170.

ЗРЕЊАНИН
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе предмета Економика и организација
предузећа
у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат 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 одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане 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 стекло: 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; 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; у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/
2017, 4/2018 и 13/2018): 1) дипломирани економиста; 2) дипломирани инжењер организације рада; 3)
дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;
3а) дипломирани инжењер организационих наука одсек за менаџмент; 4) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области економије. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs);
оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој
врсти и степену стручне спреме; доказ о испуњавању
услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 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) - мађарски језик; оригинал
уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према подацима из казнене
евиденције издаје полицијска управа. Уверење не сме
бити старије од дана објављивања конкурса. Оригинал уверење о држављанству Републике Србије које
није старије од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се подносе
уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стране
јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве
са важећим, односно уредно овереним фотокопијама
потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве за конкурс са документацијом доставити лично или путем поште на адресу:
ЕГШ „Никола Тесла“, 23000 Зрењанин, Др Славка
Жупанског 1, са назнаком “За конкурс”.

Наставник предметне наставе предмета Програмирање

у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику - на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат 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 одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане 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 стекло: 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; 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 (кандидат мора имати завршене студије првог
степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада елеткротехника („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
2/2017, 8/ 2017, 4/2018 и 13/2018): (1) дипломирани
инжењер електротехнике; (2) дипломирани инжењер
електронике; (3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике; (4)
професор информатике; (5) дипломирани инжењер
за информационе системе, односно дипломирани
инжењер организације за информационе системе или
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци
за информационе системе, информационе системе и
технологије; (6) дипломирани инжењер рачунарства;
(7) дипломирани математичар; (8) мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима;
(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације: (10) мастер
математичар; (11) мастер информатичар; (12) мастер
инжењер информационих технологија; (13) мастер
инжењер организационих наука ( студијски програм
Информациони системи и технологије или Софтверско
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инжењерство и рачунарске науке); (14) дипломирани математичар-информатичар. Лица из тач. (8)-(13),
која су стекла академско звање мастер, морају имати,
у оквиру завршених студија, положених најмање пет
предмета из области рачунарства и информатике ( од
тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање ) и најмање два предмета из једне или две
следеће области- Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Кандидат треба и да: 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати ради пријаве на конкурс треба да
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs);
оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој
врсти и степену стручне спреме. Доказ о испуњавању
услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
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) - мађарски језик; оригинал уверење о
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања,
које према подацима из казнене евиденције издаје
полицијска управа. Уверење не сме бити старије од
дана објављивања конкурса. Оригинал уверење о
држављанству Републике Србије које није старије од
6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: две фотокопије које се подносе уз пријаву на
конкурс морају бити оверене од стране јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за конкурс са документацијом доставити лично или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола
Тесла”, 23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, са
назнаком “За конкурс”.

Наставник предметне наставе
- предмета Рачунарство и
информатика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат 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 одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане 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 стекло: 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; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
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степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (кандидат мора имати завршене студије првог
степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада елеткротехника („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
2/2017, 8/ 2017, 4/2018 и 13/2018): (1) дипломирани
инжењер електротехнике; (2) дипломирани инжењер
електронике; (3) дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике; (4)
професор информатике; (5) дипломирани инжењер
за информационе системе, односно дипломирани
инжењер организације за информационе системе или
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци
за информационе системе, информационе системе и
технологије; (6) дипломирани инжењер рачунарства;
(7) дипломирани математичар; (8) мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима;
(9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације; (10) мастер
математичар; (11) мастер информатичар; (12) мастер
инжењер информационих технологија; (13) мастер
инжењер организационих наука (студијски програм
Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке); (14) дипломирани
математичар-информатичар; Лица из тач. (8)-(13),
која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање
пет предмета из области рачунарства и информатике
( од тога најмање један из области Програмирање и
најмање један из области Објектно оријентисано програмирање ) и најмање два предмета из једне или две
следеће области- Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Кандидат треба и да:
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати ради пријаве на конкурс
треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о
траженој врсти и степену стручне спреме. Оригинал
уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према подацима из казнене
евиденције издаје полицијска управа. Уверење не сме
бити старије од дана објављивања конкурса. Оригинал уверење о држављанству Републике Србије које
није старије од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се подносе
уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стране
јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве
са важећим, односно уредно овереним фотокопијама
потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве за конкурс са документацијом доставити лично или путем поште на адресу:

ЕГШ „Никола Тесла“, 23000 Зрењанин, Др Славка
Жупанског 1, са назнаком „За конкурс“.

Посао се не чека, посао се тражи
13.11.2019. | Број 855 |
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820 локал 18

Библиотекар

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2020. године, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
и 113/17-ОУС), треба да испуњава и посебне услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др. закон и 10/19), посебне услове из
члана 6 став 1 тачка 8) 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, 10/16, 3/17 и 13/18), као и посебне
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Жарко Зрењанинин” из Зрењанина,
односно: да има одговарајуће образовање, односно
да је: 1. дипломирани библиотекар - информатичар,
2. професор, односно дипломирани филолог језика
и књижевности, 3. професор, односно дипломирани
филолог за општу књижевност са теоријом књижевности, 4. професор разредне наставе, 5. професор
језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство, 6. професор, односно
дипломирани филолог књижевности и језика, 7. професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, 8. професор српског језика и књижевности,
9. професор српске књижевности и језика са општом
књижевноћу, 10. професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 11. професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, 12. мастер библиотекар - информатичар, 13.
мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), 14. мастер професор језика
и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), 15. професор југословенских
књижевности; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези
да попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, да га одштампају и доставе установи
заједно са потребном документацијом.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар учесници конкурса
треба да доставе и: краћу биографију; диплому о траженој врсти и степену стручне спреме, оверена фотокопија; доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије (уверење факултета или копија индекса
или доказ о положеном стручном испиту - испиту за
лиценцу), оригинал или оверена фотокопија; уверење
издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од шест месеци), оригинал или оверена
фотокопија; уверење о држављанству РС, не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод
из МК рођених, обична копија; доказ о познавању српског језика (само за кандидате који образовање нису
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова из тачке II прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у оглас-
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ним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ
„Жарко Зрењанин“, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78, са назнаком „За конкурс - библиотекар“. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или на телефон: 023/548-820 локал 18.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”
23273 Ново Милошево
Маршала Тита 1

Наставник предметне наставе наставник биологије

на одређено време, до повратка
запосленог одсутног дуже од 60 дана, са
10% радног времена
УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће образовање, у складу са члановима 140 и 142 Закона, као и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС” број 11/12....3/17) и то: за наставника биологије: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
професор биологије и хемије, дипломирани биолог смер заштите животне средине, дипломирани биолог
- еколог, дипломирани професор биологије и хемије,
професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор
биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер,
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор
биологије - хемије, мастер, дипломирани професор
биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине, мастер биолог, мастер професор
биологије, мастер професор биологије и географије,мастер професор биологије и хемије; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије биологије.

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2019/2020. годину, односно до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће образовање, у складу са члановима 140 и 142 Закона, као и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС” број 11/12....3/17) и то: за послове
педагошки асистент: средња школа, завршен програм
за стручно усавршавање педагошких асистената.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: 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 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 и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски. У
складу са чланом 142 Закона за послове наставника
предметне наставе, 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 шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Исто
образовање кандидат је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у рад-

ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Кандидат попуњава пријемни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете. Школи се
доставља следећа документација: пријани формулар;
оригинал или оверен препис дипломе, додатак дипломи; оригинал или оверен препис дипломе о завршеним основним академским студијама (за послове
наставника биологије); доказ о завршеном програму
обуке педагошких асистената (за послове педагошког
асистента); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу, издат од 01.03.2010. године); доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (потврда/уверење високошколске установе, уверење о положеном стручном
испиту - лиценци или уверење о положеним испитима
из педагогије и психологије); доказ о знању српског
језика доставља се уколико одговарајуће образовање
није стеченом том језику (доказ да је лице стекло
средње, више или високо образовање на српском
језику или је положило испит из језика по програму
одговарајуће високошколске установе); уверење МУП
да лице није осуђивано, односно извод из казнене евиденције. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора.
За кандидате који су изабрани у ужи круг врши се
провера психофизичких способности за рад са децом
и ученицима од стране надлежне служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Сва приложена документа морају бити уредно
оверена. Пријаве слати на адресу: ОШ „Др Ђорђе
Јоановић”, 23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛАВКО РОДИЋ”

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13
тел. 060/5252-118

Васпитач

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће
високо образовање: 1) високо образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису
које уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао образовање до 10. септембра 2005.
године, одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена - основне академске,
односно струковне студије - студије у трајању од три
године или више образовање васпитно-образовне
струке, одсек за образовање васпитача предшколских установа, без обзира на радно искуство; 3. да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4. 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 се против кандидата не води кривични
поступак; 5. да има држављанство Републике Србије.

Наставник енглеског језика и
књижевности

са 44,44% радног времена у предметној
настави и 40% радног времена у
разредној настави (укупно 84,44%
радног времена), на одређено време
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Наука и образовање

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће
високо образовање према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гл. РС“ бр. 11/19): професор,
односно дипл. филолог за енглески језик и књижевност, дипл.професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог - главни предмет енглески језик, мастер проф. енглеског језика и књижевности - главни
предмет енглески језик, дипл. филолог англиста - мастер, мастер проф. језика и књижевности, мастер проф.
предметне наставе - претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет; 3. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
4. 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 се против кандидата
не води кривични поступак; 5. да има држављанство
Републике Србије.

Наставник географије

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“ бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2009. године:
1) дипломирани географ; 2) професор географије; 3)
професор географије и историје; 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4. 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; 5.
да има држављанство Републике Србије.

Спремачица

на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да је пунолетан; 2) да има завршену основну
школу (I степен); 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) 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; 5. да има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници МинисБесплатна публикација о запошљавању

тарства просвете, науке и технолошког развоја; кратку
биографију; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ
о испуњености услова из тачке 3 конкурса (лекарско
уверење) подноси кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом,
доставити на адресу: ОШ „Славко Родић“, 23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13, са назнаком „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације можете добити на
телефон: 060/5252-118, секретар школе.

од 6 месеци), доказ о испуњености услова из чл. 140
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора
о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, на адресу школе:
ОШ „Доситеј Обрадовић“, Бочар, Трг ослобођења 4.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу на телефон: 023/789-209.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Бочар
Трг ослобођења 4

Наставник физичког васпитања 10% радног времена, наставник
физичког васпитања - изабрани
спорт - 5% радног времена,
наставник физичког и здравственог
васпитања - 45% радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл.
139, 140, 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (даље: Закон), односно да има одговарајуће образовање, за радно место наставника треба
да испуњава услове из чл. 140 Закона: 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
групу предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који комбинује 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; да има обавезно образовање из чл.
142 Закона, образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да 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 које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да има држављанство Републике Србије;
зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат је обавезан да изврши проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
код службе за запошљавање. Уз пријаву на конкурс
доставити следећу документацију: кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког
развоја (доставља одштампани пријавни формулар),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
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Наука и образовање

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Одржан 15. Job fair

ПОВЕЗИВАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА
СА УСПЕШНИМ КОМПАНИЈАМА
Јубиларни петнаести Сајам послова
и пракси „Job fair“, под слоганом „Креирај своју будућност“ одржан је у згради
Техничких факултета у Београду. На
дводневном сајму представило се 55
компанија са којима су студенти и дипломци техничко-технолошких факултета и природно-математичких факултета могли у директном контакту
да добију информације о могућностима
праксе, али и запослења.
Сваке године више од 5.000 студената посети Сајам послова и пракси „Job
fair“, који организују две волонтерске,
непрофитне студентске организације „Истек“ и „Бест“. Основна мисија сајма је
смањење незапослености међу младима
у Србији и спречавања одлива стручног
кадра, посебно у области техничких наука. Поред тога, циљ је да се компанијама
обезбеде адекватни и најквалитетнији
кадрови
„Job fair“ већ годинама повезује образовни систем и компаније у земљи и
пружа шансу студентима да примене у
пракси стечено теоријско знање и лакше
дођу до запослења наком факултета. На
сајму су компаније понудиле студентима праксу, а могли смо да сазнамо које
су вештине и знања данас неоходне на
динамичном тржишту рада.
Организатори сајма истичу да је визија да се млади задрже у земљи и до-

бију посао који желе након школовања.
„Одлазак стручног кадра из Србије је
честа тема, али ми желимо да им покажемо да је могуће и овде наћи добар
посао у успешној компанији и остварити
свој сан“, кажу они.
Никола Станковић, један од организатора, истиче да је циљ да студенти
дођу до доброг послодавца, код кога ће
моћи да покажу своје знање. „Ове године присутно је више од 55 компанија, а
ми се трудимо да доведемо фирме које се
не баве само ИТ индустријом, јер је тако
манифестација разноврснија и већи број
студената добија шансу да дође до праксе или посла“.
Станковић је поручио студентима да
је неформално образовање веома важно,
као и добра комуникација, а да је врло
важно да се упознају са радом компаније
пре разговора са послодавцем и да имају
припремљену радну биографију.
Професори техничких факултета помажу студентима у организацији и реализацији сајма, а Универзитет у Београду од самог почетка подржава „Job fair“.
„Код нас у земљи најбоља деца уписују техничке факултете, а разлог томе је
тржиште које је у области инжењерства
и технике развијено, па они који заврше
техничке факултете имају могућности
да раде за домаће и стране успешне
фирме. Овај пројекат је управо такав,
јер повезује најбоље студенте и најбоље
компаније“, рекао је на отварању сајма продекан за сарадњу са привредом
Електротехничког факултета Коста Јовановић.
Продекан за научно-истраживачке
делатности на Машинском факултету
Александар Симоновић истакао је да тех-

Бесплатна публикација о запошљавању

нички факултети негују знање дуже од
једног века. „Управо нас врхунско знање
издваја у односу на нека друга друштва
и наша дужност је да наставимо да га негујемо, јер је наше знање верификовано,
па студенти из Србије било где да иду и
раде имају успешне каријере“, истакао је
Јовановић.
Међу више од 50 компанија које су
се представиле на сајму „Job fair“ био је
и „Теленор“, који је понудио студентима
праксу, али и запослење.
Саша Лековић из „Теленора“ за
„Послове“ каже да врло често наступају
на оваквим сајмовима, јер је најважније
селектовати добре и стручне кадрове.
„За нашу компанију најзначајнији
ресурс су људи. Уколико имате квалитетне раднике можете да се надате успеху.
Људи креирају вредност и имиџ компаније, па зато доста улажемо у едукацију
и развој талената. Управо је овакав сајам
прилика за то“, објашњава Лековић и
додаје да постоји могућност да они који
су на пракси, након што прођу интерне
тренинге и квалификације остану у компанији. „Жеља нам је да организујемо
неку врсту интерне ‚Теленор‘ академије,
што ће омогућити селектовање већег
броја људи који ће стећи квалитетно образовање и одмах бити спремни да раде”,
објашњава наш саговорник.
Међу бројним компанијама које су
студентима и дипломцима пружиле
прилику за праксу и запослење биле
су: ВИП, Теленор, Microsoft Development
Center Serbia, Bosch, Телеком Србија, Ендава, Убисофт, Сименс, Комтрејд, Сага…
Јелена Бајевић

01.08.201 13.11.2019. | Број 855 |

75

По тринаести пут додељена признања „Цвет успеха за жену змаја“

НАГРАЂЕНЕ НАЈБОЉЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

У питању су предузетнице које се баве најразличитијим делатностима, као што су
производња козметичких апаратура, прибора за грађевинске радове, органске хране,
затим руралним женским предузетништвом, трговином мерном и лабораторијском
опремом, здравством, едукацијом, па све до области односа са јавношћу и дигиталних
комуникација

Катарина Обрадовић из „Be You
Technology“ и Сања Јаковљевић из „Беорола“ су изабране за предузетнице које
руководе „најевропскијим“ женским
фирмама у Србији. Признања су добиле
на свечаности у Опери и театру „Мадленијанум“ у Земуну, на којој је Удружење
пословних жена Србије по тринаести пут
доделило награде „Цвет успеха за жену
змаја“ најбољим предузетницама у Србији.
У конкуренцији за награду ове године
су биле 23 кандидаткиње из 21 фирме из
целе земље, а њих десет је понело титулу
„Жена змај“. У питању су предузетнице
које се баве најразличитијим делатностима, као што су производња козметичких апаратура, прибора за грађевинске
радове, органске хране, затим руралним
женским предузетништвом, трговином
мерном и лабораторијском опремом,
здравством, едукацијом, па све до области односа са јавношћу и дигиталних
комуникација.
Једна од награђених, Сања Јаковљевић, рекла је приликом преузимања
награде да се осећа као да је добила
„Оскара“ и да награду дели са свим запосленима који стоје иза њеног успеха и
који се радују овом признању. Сања је сувласница и директорка предузећа „Беорол“ и власница предузећа „Беорол Прима“. Њене фирме извозе на тржишта од
Јужне Америке до Блиског истока. Катарина Обрадовић, дипломирани инжењер
електротехнике и магистар техничких
наука, власница је компаније „Be You
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Technology“ (BYT) у Београду и Ахену (Немачка), која се током година специјализовала у области апаратурне козметике.
Комисија која је одлучивала о награђенима доделила је још осам специјалних признања за посебан допринос
промоцији женског предузетништва у
различитим сегментима пословања.
Тако је за иновативне услуге награђена Никодинка Николовска Синицки („As
Medicus Biorezonanca“, Београд). За развој бренда специјално признање добила
је Јелена Марић (Млекара „Carpe Diem“),
а за развој породичног бизниса Александра и Соња Ђурић („Баскет“, Стара
Пазова). За област трговине награђена
је Марија Трифуновић („Инструменти
МБ“, Београд), док је за најбољи пример
менторског рада специјално признање
добила Душанка Костадиновић (власница адвокатске канцеларије, Београд).
„Жене змајеви“ су и Малина Станојевић
(Пољопривредно газдинство Станојевић,
Прибој) у области развоја руралног женског предузетништва и Ана Марија Маринковић („Ино едукација“, Београд) за
саветодавне услуге.
Све награде, како је наведено, представљају јединствени подстицај пословним женама које се храбро боре са свим
препрекама у бизнису, а уједно доприноси и њиховој афирмацији. У претходних
12 година у оквиру овог избора промовисано је више од 400 жена, а њих 124
су добиле награде и признања. Председница Удружења пословних жена др Сања
Поповић Пантић је рекла да профили

награђених кандидаткиња у главним категоријама за „Жену змаја“ и ове године
говоре о томе да се једино иновацијом
и квалитетом може бити конкурентан и
изаћи на захтевно инострано тржиште.
У оквиру манифестације „Цвет успеха за жену змаја“ другу годину заредом додељено је и признање „Родно
најсензитивнија компанија“, што је награда великим компанијама које у свом
пословању примењују стратегије родне
сензитивности и друштвено одговорног пословања, принципе оснаживања
жена Агенције за родну равноправност
Уједињених нација (UN WOMEN) и које
су пружиле најбољи модел укључивања
жена у ланце добављача. Признања су
добили „Авон“ Србија, Рудник и флотација „Рудник“, Vip Mobile, Банка Интеза,
Уникредит банка и Мол Србија. У односу
на претходну годину, како је речено, број
пријављених компанија за ово признање
био је удвостручен. С друге стране, награда за најбољи модел запошљавања
жена ове године није додељена.
Осим од Агенције за родну равноправност Уједињених нација, акција
„Цвет успеха за жену змаја“ и ове године
подржана је од стране Координационог
тела Владе Србије за родну равноправност, Немачке агенције за међународну
сарадњу (ГИЗ), Европске инвестиционе
банке и Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).
Славица Даниловић
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Оснаживање жена

ТИМСКИ РАД ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ
CANSEE – Канадско-српско пословно удружење, Амбасада Канаде у Србији
и Удружење пословних жена Србије окупило је 40 жена које су професионалци у својим пословима, како би присуствовале догађају Women’s Empowerment
Breakfast, првом у низу догађаја који промовишу оснаживање жена, унапређују
родну равноправност и подржавају и охрабрују жене и девојке. Догађају су присуствовале даме које се баве различитим областима, попут дипломатије, телекомуникација, медицине, ручног рада, информатике, моде, рударства, банкарства и финансија.
Мирјана Дончић Беатон, извршна директорка CANSEE удружења, захвалила
је присутнима што су препознали важност дељења прича оснаживања жена у
различитим областима и истакла да је поносна што је успела да окупи 30 жена
професионалаца и 10 младих девојака на једном месту, како би размениле своју
енергију и искуства.
Овом приликом, Њ. е. Кати Чаба, амбасадорка Канаде у Србији, истакла је
да је ово идеалан пример тимског рада, јер ако и када радимо ствари заједно,
можемо да постигнемо много.
CANSEE – Канадско-српско пословно удружење и Влада Канаде, као и Удружење пословних жена Србије, посвећени су унапређењу родне равноправности,
оснаживању жена и девојака и заштити њихових људских права. „Верујемо
да родна равноправност доприноси дугорочном одрживом економском расту,
друштвеном напретку, одрживом развоју као и националном, политичком, социјалном, културном и економском развоју“, кажу у овом удружењу.
Извор: cansee.biz

Одржана конференција „Women in Business, Media and Culture“

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА
Конференција „Women in Business,
Media and Culture“, посвећена подстицању женског предузетништва, одржана је у Архиву Војводине. Са уверењем
да је веома важно дискутовати о развоју женског предузетништва, како би
се младе жене мотивисале да одаберу
жељена занимања, као и да би се јавност
упознала са положајем и проблемима
са којима се жене суочавају у друштву,
панелисткиње су разговарале на различите теме: од бизниса, преко медија до
културе.
Конференцију је отворио Роберт Чобан, председник компаније Color Press
Group, док су у уводном обраћању говориле: Драгана Милошевић, покрајинска
секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,
Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка за финансије и Милена Поповић
Субић у име Архива Војводине.
„Желимо да подвучемо чињеницу да
овде у Новом Саду, баш у Архиву Војводине, баштинимо традицију женског
предузетништва. Ту традицију требало
би да настављамо и унапређујемо“, рекао је на отварању конференције Роберт
Чобан, председник компаније Color Press
Group.
Драгана Милошевић, секретарка за
културу АПВ, рекла је да су жене све
више на одговарајућим позицијама, као
доносиоци одлука, али и поставила питање колико одлучују о средствима за то.
Она је саветовала жене да дозволе себи
да буду амбициозне.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Влада покушава да родним компонентама унапреди положај жена. Поента
је да се дају свима једнаке шансе, па и
неједнаким групама. Мислим да идемо
у позитивном смеру и да ће то сваке године бити видљивије”, рекла је Смиљка
Јовановић, секретарка за финансије АПВ.
Учеснице на конференцији су закључиле да је положај жена у Србији

непромењен, родна неравноправност је
највише изражена у медијским извештавањима, у културној делатности запослено је више жена него мушкараца, а сви
присутни имали су прилику да чују искуства успешних жена у бизнису.
Извор: http://communications.rs/
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Изабран победник Делта Бизнис Инкубатора 2019

НАЈБОЉА ИДЕЈА ИЗ КОМПАНИЈЕ „ОРЛАНДУС“
Тим „Орландус“ победник је овогодишњег Делта Бизнис
Инкубатора. Након презентације стартапа и бизнис плана,
стручна комисија одабрала је победника са којим ће „Делта“ започети преговоре о инвестицији и даљој сарадњи. Одабрана су
још два тима са којима ће се разговарати о наставку сарадње:
„Станарко“ и „Electric Sparrow Automotive“.
За овогодишњи Делта Бизнис Инкубатор пријавила су се
74 тима. У првом кругу селекције одабрано је пет тимова и они
су током три месеца у Инкубатору имали редовне састанке са
својим менторима и бизнис консултантом. Сви су учествовали
у онлајн едукацијама на теме развоја стартапа: шта значи бити
успешан стартап, како испитати тржиште и користити маркетинг за промоцију идеје, шта је ГДПР, како написати бизнис
план, вештине презентације за пет минута итд. Такође, учили
су од стручњака из „Делта Холдинга“ и повезали се са релевантним људима за њихов пословни подухват.
Пет тимова представило је своју стартап идеју и бизнис
план десеточланој комисији која је, након пажљивог слушања
и детаљног испитивања, одабрала три тима са којима ће се почети даљи преговори. Осам чланова комисије чинили су људи
на водећим позицијама у свету ревизије, ИТ-а, маркетинга, а
два члана су била из топ менаџмента „Делта Холдинга“.
„Већ сам улазак у Делта Бизнис Инкубатор и сарадња са
једном тако реномираном компанијом нам је значила много,
а после победе смо још срећнији и задовољнији“, рекли су чланови тима „Орландус“ из Новог Сада, додајући да је свака прилика да се стартап представи потенцијалним инвеститорима
најважнија ствар за свако стартап предузеће.
„Суштина је прикупити што више средстава за пројекат
који тек треба да се развија и доживи свој потпуни потенцијал“,

поручују из ове стартап компаније, која је осмислила платформу Откупљивач.рс, у жељи да пољопривредним произвођачима помогне да што пре пронађу купце за своје производе.
Делта Бизнис Инкубатор je тромесечни програм који помаже стартапима из области некретнина, пољопривреде, логистике или дистрибуције да развију и унапреде свој производ
или услугу уз „Делтине“ ресурсе: знање, менторство, финансије
и пословне контакте. Пријава за овај програм биће отворена и
у 2020. години.
Извор: б92нет

Према Извештају Народне банке Србије о платном билансу

ИЗВОЗ СОФТВЕРА ПЕТ ПУТА ВРЕДНИЈИ НЕГО МАЛИНЕ
Извоз информационо-комуникационих услуга (ИКТ) из Србије у првих осам
месеци 2019. године достигао је 913 милиона евра, што је два пута више него
пре три године, а 26,4 одсто више него у
2018.
Извештај Народне банке Србије о
платном билансу говори да је извоз софтверских услуга много већи него извоз
традиционалних привредних грана.
Тако је, рецимо, укупан извоз воћа у це-
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лој 2018. био око 620 милиона долара, а
само извоз малина 225,8 милиона долара. Како кажу стручњаци, остаје да се
види да ли ће извоз софтвера до краја
ове године прећи милијарду евра, као
што је био случај у 2018. години са 1,135
милијарди. Прошлогодишњи извоз софтвера био је пет пута вреднији од извоза
малина, а према досадашњим тенденцијама, у 2019. извоз ИКТ услуга биће и
већи него прошле године.
„Глобална тражња расте, па тако и
извоз ИТ услуга. Ми смо са 1,1 милијарду
извоза прошле године дошли до удела од
скоро пола процента вредности светског
тржишта ИТ услуга. Простор за даљи
раст и те како постоји, имамо предузетне
људе који воде ИТ компаније, али немамо
довољно запослених да бисмо узели још
већи део тог колача“, каже Милан Шолаја,
директор Војвођанског ИКТ кластера.
Сабирајући број запослених, то је
и даље мала економија од 35.000 људи
који раде у компанијама у ИТ индустрији, уз још око 10.000 паушалаца. Запосленост у овој области расте са по 10
одсто годишње, пре свега захваљујући
томе што су компаније ИТ индустрије извозно оријентисане.

Већина нашег софтверског извоза
почива на аутсорсингу, пословном моделу продаје услуга развоја за страног
клијента. Развој сопствених решења је
мање заступљен, јер захтева много улагања, иновативности и окружење које
подржава предузетништво. Како каже
Шолаја, оба ова пословна модела су нам
потребна. Аутсорсинг доноси занимљиве
контакте и добре послове, али наше компаније морају да се специјализују у овом
домену пословања, јер аутсорсери опште
праксе више не преживљавају на глобалном тржишту.
„Раст од 25 до 30 одсто годишње је
значајан податак, али када се поредимо
са регионом, наш ИТ има најслабије перформансе и налазимо се две до три године иза конкуренције у региону. Развој
домаћег ИТ тржишта стагнира на пола
милијарде евра и то мора да се промени. Сада је можда и последња шанса да
кроз повећана улагања у ИТ унапредимо
нашу привреду и друштво, те тако ухватимо прикључак са развијеним земљама“, закључује Шолаја. Извор: блиц.рс
Фото: РАС Србија
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Измене критеријума теста самосталности у Предлогу закона о порезу на
доходак

ПРИМЕНА ПОМЕРЕНА НА 1. МАРТ
Министарство финансија уважило оправдане примедбе које је имао највећи део
ИТ заједнице

П

редлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ушао је у скупштинску процедуру, након измена које
су уследиле после трибина одржаних у
Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу које су биле отворене за јавност. Добијени коментари помогли су како би се
мере додатно усагласиле са потребама
тржишта, саопштила је Владина Канцеларија за сарадњу с медијима.
Усвојен је предлог да се примена
теста самосталности помери на 1. март
2020. године уместо од почетка наредне
године, као што је било првобитно планирано, док ће мере подстицаја бити доступне од 1. јануара 2020. године, што даје
више времена свима којима је потребно
да ускладе своје пословање са најављеним мерама, наводи се у саопштењу.
Истиче се да је тест самосталности
претрпео измене како би се решиле све
недоумице, чиме су усаглашени ставови
са ставовима највећег дела ИТ заједнице. Министарство финансија је уважило
оправдане примедбе и кориговало пет
од девет предложених критеријума теста самосталности, како би се постигла
прецизнија имплементација и елиминисао простор за широко тумачење које
би неоправдано могло имплицирати несамосталност предузетника, стоји у саопштењу.
Додаје се да су од посебног значаја
одређене измене критеријума теста самосталности.
У другом критеријуму се сада пажња
обраћа само на уобичајено коришћење
просторија налогодавца, док је обезбеђивање материјала од стране налогодавца
искључено, а коришћење опреме је пребачено у пети критеријум, где је посебно
наглашено да коришћење специјализо-

ване опреме потребне за одређени посао
неће бити индикатор несамосталности.
Из трећег критеријума је уклоњен
део везан за руковођење и пребачен у
пети критеријум, где је такође наглашено да се руковођење које настаје уобичајеним наручивањем и праћењем тока
обављања посла од самосталног предузетника, неће сматрати индикатором несамосталности.
Из петог критеријума је искључен
уобичајени тимски рад, како би се избегла широка тумачења која би неоправдано могла указати на несамосталност.
У критеријуму број осам је из забране
обављања делатности за друге налогодавце искључена забрана која се односи
на ограничен број директних конкурената налогодавцу. У деветом критеријуму је додатно специфицирано да у број

Пакетом мера који је у оквиру закона Влада упутила Скупштини на усвајање, директно се подстиче
и запошљавање младих и незапослених лица, чиме
се компанијама олакшава да више улажу у развој
њихових вештина и брже укључивање у процесе
рада

од 130 дана рада за једног налогодавца
годишње улази било који период у току
одређеног радног дана.
Наведеним изменама се подстиче
додатна правна сигурност, како компанијама које сарађују са предузетницима,
тако и самих предузетника који раде директно за клијенте у иностранству, пише
у саопштењу.
Из Министарства финансија се наглашава да Влада Републике Србије остаје посвећена даљем унапређењу пореско-правног окружења, са посебним
акцентом на подршку даљем снажном
развоју економије засноване на знању. У
том смислу се подсећа да су од ове године уведени порески подстицаји којима
се компанијама које успешно комерцијализују интелектуалну својину насталу у
Србији и значајно улажу у истраживање
и развој, омогућава да на легалан начин
практично не плаћају порез на добит,
како би ова средства могли да усмере у
даља улагања.
„Пакетом мера који је у оквиру закона Влада упутила Скупштини на усвајање, директно се подстиче и запошљавање младих и незапослених лица,
чиме се компанијама олакшава да више
улажу у развој њихових вештина и брже
укључивање у процесе рада. Проширењем мере ослобођења пореза и доприноса за почетнике у пословању и на иновативне компаније, омогућено је и лакше
покретање посла и развој иновативних
идеја“, закључује се у саопштењу.

Извор: ртс.рс
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Шта недостаје лесковачком ајвару да освоји свет

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА АУТЕНТИЧНЕ ПРОИЗВОДЕ
У Србији 42 прехрамбена и непрехрамбена производа имају
заштићено географско порекло. Док футошки купус и пиротски качкаваљ бележе раст производње, пиротски ћилим тка
само једно удружење жена. Надлежни кажу да ће потенцијал
производа са географским пореклом подржати додатним субвенцијама.
Када веште руке по наслеђеном рецепту упакују мирисе климе и укусе географије у јединствен производ, онда је
испуњен први услов за заштиту географског порекла. Захваљујући томе, храна из Француске и Италије освојила је свет,
а слично ће покушати и произвођачи лесковачког ајвара.
„Укус и мирис долазе од печења на дрва на металним плотнама. Ту је уложено доста ручног рада. Не користимо хибриде
него сорту у типу куртове капије, паприке која даје 50, 60 одсто
мање приносе“, каже Стевица Марковић из удружења „Лесковачки ајвар“.
Већи трошкови производње и нелојална конкуренција која
некажњено користи ознаке које само личе на заштићено географско порекло, главни су разлози за мањи број сертификованих произвођача.
„Због свега тога потрошачи не могу добро да разумеју
додатни квалитет који пружају аутентични и проверени производи. Не постоји лого који јасно означава да је то производ
са заштићеним именом“, истиче Драгана Тар из компаније
SEEDEV. Она додаје да локалне самоуправе воле да се подиче
производима, али да слабо брину о њима и не пружају произвођачима подршку у виду додатне обуке или промоције.
Решење проблема нуди Виолета Јовановић из Наледа.
„Заговарамо идеју да се у свим већим градовима и туристичким центрима успоставе етно-галерије у којима ће се пла-

сирати аутентични производи. Пре свега у Београду, где их туристи и странци траже“, објашњава она.
У Министарству пољопривреде кажу да су свесни и потенцијала и проблема и зато спремају нове субвенције које неће
искључити постојећу подршку.
„Покривање дела трошкова сертификације се креће од 55 до
60 одсто, ако се ради о маргиналним подручјима. Такође, имамо и систем за успостављање контролних маркица“, објашњава
Бранислав Ракетић из Министарства пољопривреде.
„Пре него што изађу пред страног купца, производи са географским пореклом требало би да освоје домаћег потрошача и
на томе треба да се ради“, додаје он.
Извор: РТС

Значај ознаке географског порекла

ФУТОШКИ КУПУС – ЗАШТИЋЕН СРПСКИ БРЕНД
Међу више десетина прехрамбених
производа у нашој земљи који носе ознаку
географског порекла, налази се футошки
свежи и кисели купус. Новембар је време
када се та намирница припрема за зиму,
а у просеку се годишње у Србији произведе и пласира на домаће и инострано тржиште око седам хиљада тона.
Милан Јандрић је само један од произвођача чувеног футошког купуса, чија
је традиција гајења у том бачком селу
дужа од два века. Последњих десетак година, ова повртарска култура гаји се на
површини од шездесет хектара.
„Гајим на око два и по хектара. Цена
је тренутно до 45 динара на мало, а 30 на

велико. Принос је задовољавајући - око
45 тона по хектару“, каже Милан.
Породица Ћулум пуне четири деценије бави се прерадом купуса, не само
за потребе домаћег, већ и иностраног
тржишта. „Ми ћемо за ову годину продати око 70 посто на домаћем тржишту,
а 30 посто ћемо да извеземо. Извозимо
углавном у земље у окружењу, потом и
у земље у Европи, па и преко океана“, рекао је Радивој Ћулум.
Произвођачи из Футога се жале да
готово сваке јесени на пијацама широм
Србије препродавци нуде разне врсте купуса тврдећи да је то баш из Футога.

БОРБА ЗА ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
Футожани већ вековима негују и чувају од уништења семе надалеко познатог футошког купуса. Футошки купус одликује се изузетним биолошким и технолошким карактеристикама и због тога је врло цењена намирница, како код нас тако и у свету.
У тренуцима када из светских лабораторија стижу семена савремених сорти купуса,
у Футогу борба за очување традиционалног футошког купуса, вековима гајеног на
обалама које запљускује Дунав, никада није била јача. Футошки купус поседује јединствене сензорне, прерађивачке и квалитативне особине управо стога што расте на
овом географском локалитету.
Извор: РТС
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Како купци да препознају прави футошки купус?
„Лист футошког купуса је савитљив,
лако се мота у сарму, мекан је и не пуца,
док хибрид није савитљив, више је за салату“, кажу произвођачи из Футога.
У том месту је 2007. године основано
Удружење „Футошки купус“, које данас
окупља четрдесет произвођача. Председник удружења Урош Пуача каже да
је удружење основано ради очувања
традиције и сорте футошког купуса. У
Футогу се готово свака породица бави
гајењем купуса. У селу има шест погона
за прераду, па су на овај начин заокружили процес производње од њиве до трИзвор: РТС
пезе.
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Држава одлучила да снажно подржи развој виноградарства и винарства у Србији

СУБОТИЧКИ ВИНАРИ ВЕЋ КОРИСТЕ ПОДСТИЦАЈЕ

Према најавама из Владе, држава
је одлучила да снажно подржи развој
виноградарства и винарства у Србији.
Стратегија развоја винарства до 2030.
године треба да буде припремљена у
наредних неколико недеља. Своје место
у том документу имаће виноградари и
винари са Суботичко-хоргошке пешчаре,
на којој се узгајају позната вина са песка.
Више од век и по породица Ласла Хуперта у Хајдукову бави се узгојем винове
лозе и производњом вина. На око 10 хектара годишње произведу око 30.000 литара вина, светских и аутохтоних врста.
„На кућном прагу је најбоље продати вино, јер то доноси највиши профит
за виноградара. Домаћин има рачуницу,
јер су ту и ноћења и издаци за храну. Важно је да се улаже у дегустациону салу,
у преноћишта и у ресторанске услуге“,
каже Ласло Хуперт.
После 11 година рада, винарија „Звонко Богдан“ постала је препознатљива на
српском тржишту. На својих 60 хектара
под виновом лозом, годишње произведу
више од 300.000 литара вина. Гости, после обиласка винарије, дегустирају вина
у упечатљивом амбијенту.
„Рецимо да је до сада држава доста
урадила за садњу, производњу и у по-

следњих пар година за вински туризам.
Мислим да је битно да држава направи
други корак, много значајнији за нас, а
то је пласман производа и заштита од
увоза“, наводи Срђан Лукајић, енолог винарије „Звонко Богдан“.
Држава жели да се повећају засади под виноградима у Србији, а томе
ће допринети конкретне мере које ће
се наћи у стратегији развоја ове гране
пољопривреде.
„Постоје две групе мера: једна која
се тиче набавке опреме за винарије, објеката који су у функцији винарија, пре
свега мислим на дегустационе сале, као
и објекте где се производи вино. Што се
тиче виноградара, то је подизање нових
засада. Постоји и трећа ствар коју ћемо
увести кроз стратегију: изградња инфраструктуре да би се приступило винаријама“, указује министар пољопривреде Бранислав Недимовић.
Суботички винари већ у великој
мери користе подстицаје државе за
садњу и нову опрему. Помоћ државе у
пласману и промоцији српских вина на
новим тржиштима биће драгоцена за
све винске регионе у Србији.

Извор: РТС

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА МЛАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Управа за аграрна плаћања расписала је конкурс за подстицаје намењен
младим пољопривредницима. Највиши
укупни износ подстицаја који корисник
може да оствари је 1.500.000 динара.
Пријавe на конкурс подносe се до 31. децембра 2019. године Управи за аграрна
плаћања.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписала конкурс за
подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се

односе на унапређење квалитета живота
у руралним подручјима кроз подршку
младим пољопривредницима у овој години.
Право на подстицај има пунолетни
млади пољопривредник, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као
носилац, односно члан комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства
први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од 1. јануара 2018. године и налази се у активном статусу. На дан подношења пријаве

на конкурс пољопривредник мора да
има навршених 18 година живота, а у
календарској години у којој подноси
пријаву највише 40 година.
Подстицаји се утврђују у износу од
75 одсто од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава
на име пореза на додату вредност. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари је 1.500.000 динара.
Информације у вези са расписаним
конкурсом могу се добити у Инфо-центру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и у центру
Управе за аграрна плаћања, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
Извор: Agronews
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Предузетничка прича

КОШУЉЕ ИЗ ИВАЊИЦЕ ОСВОЈИЛЕ СВЕТ
Производе фирме „Константин текс“ прихватили су купци не само у Србији
и региону, већ и широм Европе. Посао који је успешно развио Драгољуб
Константиновић сада наставља његова ћерка Ања

У

Ивањици, која је низ година била
позната по текстилној производњи,
у новије време настало је више малих фирми у којима се првенствено
производе квалитетне кошуље. Једна од
нових компанија је и „Константин текс“,
основана 2001. године као мала породична фирма.
„Назив је добила по нашем презимену Константиновић. На почетку смо се
бавили искључиво услугама шивења за
познате робне марке. Производња је почела у кући и имали смо 30 запослених“,
започиње причу за „Послове“ Ања Константиновић, чији је отац Драгољуб низ
година био трговачки путник у „Јавору“.
„Са тим стеченим знањем и искуством и
љубављу према текстилу одлучио се на
отварање своје производње. На самом
почетку нисмо користили ничија средства, нити повољности од државе, ни од
страних фондова, већ смо фирму ширили
искључиво из нашег обрта и постепено“,
објашњава Ања.
Главни производи које израђују у
„Константин тексу“ су женске и мушке
кошуље. „Када смо кренули да отварамо своје радње ширили смо и асортиман
производа. Тако смо производњу обогатили и понудили тржишту и поло мајице,
пиџаме и веш. Такође, други произвођачи у Србији и иностранству услужно нам
шију сакое, панталоне, јакне, џемпере,
ролке и остале текстилне производе које
ми пласирамо као део нашег асортимана. Имамо ланац малопродајних објеката по целој Србији. Велепродаје имамо
у Ивањици, Београду, Брчком, Херцег
Новом, као и у Будимпешти, где имамо
и две продавнице“, каже наша саговорница. Да је ова компанија већ стекла завидан реноме, говори и чињеница да се
њихови производи данас могу наћи и у
Холандији, Немачкој, Аустрији и Норвешкој.
„Стално уводимо новине у нашој производњи, па смо тако међу првима убацили у понуду кошуље шивене по мери,
које се могу наручити у нашим објектима“, казује Ања која се, пошто је завршила модни дизајн, укључила у породични
посао и бригу о производњи и маркетингу. „Када одрастате у том миљеу, међу
кошуљама, сасвим је разумљиво да оне
постану ваш живот. Никада ми тата није
ништа наметао, сама сам доносила све
своје одлуке, па и ову чиме ћу се бавити, то јест шта ћу студирати. Наравно,
много ми је лакше што ми тата помаже у
свему јер је он испекао свој занат. Био би
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проблем да сама почињем приватни бизнис, али имам среће да није тако. Отац је
створио све и на мени је само да наставим лепо трасирани пут. Успех свакако
неће изостати“, каже Ања.
Када су у питању наредни потези,
саговорница „Послова“ истиче да је то
пре свега отварање веб-шопа који ускоро
почиње са радом. „У последњих годину
дана посебно се трудимо да подигнемо
ниво маркетинга, да нас више људи види
и на телевизији и у новинама и на сајту,
да потенцијални купци имају све податке о нама и да се лакше определе за наш
бренд и да му остану верни. У ово друго

никад не сумњамо, јер су наше кошуље
заиста квалитетно урађене и од најфинијих материјала, тако да купци одмах
виде да су направили прави избор“, истиче Ања.
Фирма запошљава око 70 радника у
свом седишту у Ивањици и 10 радника
у радњама у разним крајевима Србије.
Наша саговорница каже да су им највећи
проблем кројачи и шивачи, којих уопште
нема у Ивањици и околини. „За пет-шест
година и ови постојећи ће отићи у пензију, тако да се већ бринемо ко ће да
их наследи и кога ћемо да запослимо.
Млађи се чак уопште не интересују за
послове шивача и кројача. Да их то иоле
занима лако би научили тај занат, али
нема интереса, а ни школа које би обучавале тај производни кадар“, жали се саговорница „Послова“, додајући да су били
пресрећни када су недавно пронашли и
запослили једну младу девојку.
„Увек настојимо да пратимо трендове, јер да није тако не бисмо опстали све
ове године. Такође, свесни смо да смо поштовање клијената задобили искључиво
својим добрим и квалитетним односом и
радом“, додаје Ања. Она сматра да квалитет производње и коректност према
купцима треба да буду идеје водиље за
све оне који желе да отпочну своју производњу и створе свој бренд. „Тешко је,
али и лепо, и зато вреди покушати. Љубав према послу је на првом месту, али и
упорност и став да, упркос препрекама,
никада не одустајете“, закључује Ања.
Славица Даниловић
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација ,,Послови“
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
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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

