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ДО ПОСЛА ПРЕКО ОБУКА И
САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА
Национална служба за запошљавање организује велики
број сајмова запошљавања у целој Србији, као меру која традиционално даје добре резултате у смањењу незапослености. Сајмови су одлична прилика да незапослени разговарају директно
са послодавцима и представе се на најбољи начин, открију шта
конкретно сваки послодавац нуди, да упознају више послодаваца на једном месту, што свакако пружа више могућности за
проналажење правог посла. У овом броју вам представљамо сајмове који су одржани у Земуну, Крагујевцу, Смедереву и Ваљеву.
У Лесковцу су додељени уговори по програмима НСЗ. Уговоре о додели субвенције за самозапошљавање добило је 28 незапослених лица – будућих предузетника, док је 25 послодаваца
добило уговоре о додели субвенције за запошљавање 34 лица из
категорија теже запошљивих на новоотвореним радним местима.
У више градова у току су обуке за тржиште рада, а посебна
пажња се кроз организацију обука посвећује повећању компетенција особа са инвалидитетом како би лакше дошли до посла.
У просторијама Филијале Зрењанин НСЗ недавно је одржана трибина на тему израде Студије о мерама селекције, праћења развоја и подршке даровитима у АП Војводини, са аспекта потреба привреде и запошљавања.
Девети Сајам запошљавања LINK2job одржан је у хотелу „Метропол палас“ у Београду, а на њему је 45 компанија понудило више од
450 радних места. Највише су се тражили радници из области ИТ сектора, економије, права, маркетинга, фармације, трговине и туризма.
Ову годину обележила је веома успешна сарадња Националне службе за запошљавање и локалних самоуправа Западнобачког управног округа. Издвајањем средстава из локалних буџета
и удруживањем са средствима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и уз техничку подршку Националне службе за запошљавање, запослена је 241 особа.
Национална конференција програма за промоцију запошљавања младих „Дијалог за младе“, организована је у хотелу „Зира“,
поводом завршетка прве фазе швајцарског пројекта „Знањем до
посла“. На мини-сајму добрих пракси, организованом у оквиру конференције, представљене су партнерске организације са локалног
нивоа, а учесници конференције имали су прилику да се упознају
са главним резултатима и успешним примерима и приступима
пројеката „Знањем до посла“ и „Подстицање запошљавања младих“.
У рубрици „Предузетничке приче“ представљамо вам још један
пример како се у послу може уживати и поред тога лепо зарађивати.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

ИНФО ФИН - УВЕК КОРЕКТАН ПАРТНЕР

Компанија тренутно запошљава седамдесет радника, од којих су скоро сви на
неодређено време, а више од половине запослених је ангажовано и остало у радном
односу захваљујући мерама активне политике запошљавања НСЗ

Н

ационална служба за запошљавање - Филијала Лозница
већ дуги низ година има веома
добру сарадњу са лозничким
послодавцима, који активно учествују у
реализацији мера активне политике запошљавања, а све у циљу да се смањи
стопа незапослености и да се омогући
што већем броју људи да нађу посао.
ИНФО ФИН д.о.о. Лозница је успешна лозничка компанија која послује од
2009. године у области туризма и угоститељства и у свом саставу има два хотела
- хотел „Royal spa“ са четири звездице у
Бањи Ковиљачи и хотел „Royal Drina“ са
две звездице у Малом Зворнику. Агилни
менаџмент компаније очекује отварање
још једног хотела у наредних неколико
година, чиме би као компанија учврстили лидерску позицију у области туризма
у овом делу западне Србије.
Компанија ИНФО ФИН тренутно запошљава седамдесет радника, од којих
су скоро сви на неодређено време, а више
од половине запослених је ангажовано
и остало у радном односу захваљујући
мерама активне политике запошљавања
НСЗ.
Марина Несторовић, шеф финансија,
истиче веома успешну сарадњу са лозничком филијалом Националне службе
за запошљавање, а као резултат те сарадње наводи да су само у последње три
године преко активних мера ангажована
44 незапослена лица, од којих је 70% остало да ради у фирми.
„Од програма које спроводи Национална служба најчешће смо користили

субвенције за отварање нових радних
места, програм приправника, стицање
практичних знања и стручну праксу за
радна места помоћни кувар, конобар,
шанкер и за раднике одржавања. Имамо
лепо искуство са лозничком филијалом,

пре свега у одабиру кадрова који долазе код нас и надамо се да ће убудуће
та сарадња бити још боља. У овој години смо већ користили нову меру - Програм приправника са средњом стручном
спремом, са заснивањем радног односа
и ангажовали смо заиста квалитетног
радника који ће сигурно остати да ради
у нашој компанији“, кажу представници
ИНФО ФИН-а.
Александар Николић, техничар за
рачунаре и информатику, почео је приправнички стаж у компанији ИНФО ФИН
и каже да је веома задовољан што је добио прилику да буде део успешног тима.
„Колеге су ме лепо прихватиле, радим послове за које сам се и школовао,
желим да напредујем и мислим да сам
одабрао праву компанију за то. Трудићу
се да оправдам поверење, а желим да останем овде да радим“, каже Александар
за „Послове“.
Када буде отворен нови хотел компаније ИНФО ФИН, биће прилике да посао
нађе још радника, што гарантује нова
радна места и нову прилику за ангажовање лица кроз мере активне политике
запошљавања НСЗ, али и још квалитетнију сарадњу са том компанијом.

Мирослав Радуловић
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ТЕМА БРОЈА

ЈЕСЕЊИ САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Н

ационална служба за запошљавање организује велики број
сајмова запошљавања у целој
Србији, као меру која традиционално даје добре резултате у смањењу
незапослености. Сајмови су одлична
прилика да незапослени разговарају директно са послодавцима и представе се
на најбољи начин, открију шта конкретно сваки послодавац нуди, да упознају
више послодаваца на једном месту, што
свакако пружа више могућности за проналажење правог посла. Компанијама
сајмови пружају могућност да брже нађу
раднике који су им потребни. Послодавци често истичу да је директан контакт
и разговор са потенцијалним радником
најбољи начин да се изаберу прави кандидати, јер одмах може да се види колико је ко мотивисан. Такође, за послодавце
сајмови представљају и прилику да на
најбољи начин промовишу своју компанију.
Уколико тражите посао или желите
да га промените предлажемо вам да обавезно посетите неки од бројних сајмова
запошљавања које организује Национална служба за запошљавање.

У Земуну понуђено
1.395 радних места
У организацији Националне службе за запошљавање и Градске општине
Земун, 17. новембра у банкет-сали хотела „Југославија“ одржан је Сајам запошљавања, на коме су понуду слободних послова представила 53 предузећа.
Послодавци су исказали потребу за 1.395
радника различитих занимања.
Приликом отварања сајма заменик
директора Филијале за град Београд
НСЗ Синиша Кнежевић је рекао да се на
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евиденцији Националне службе за запошљавање тренутно налази 66.852 људи
из Београда. „Тај број из године у годину опада захваљујући активним мерама
које спроводи Влада Србије у сарадњи са
локалним самоуправама. Са евиденције
Националне службе у Земуну од почетка 2019. године посао је пронашло 4.837
људи, што је око девет и по процената
више него прошле године“, додао је Кнежевић и најавио да ће у фебруару 2020.
године бити нових јавних позива за незапослене и за послодавце.
Председник Градске општине Земун
Дејан Матић рекао је да та општина и Национална служба за запошљавање имају
дугогодишњу успешну сарадњу. „Ми смо
на заједничком путу, а то је стварање
бољих услова за живот и рад свих наших
становника“, истакао је Матић.
Међу фирмама које су у потрази за
одговарајућим кадровима учествовале
на земунском сајму запошљавања, биле
су Гај-инжењеринг, Алфа козметик груп,
Галеника, Ктитор, Беорол прима, Фешн
унион, Омладинска задруга Земун, Форма
Идеале, Имлек Аман, Линк груп, Марибо
тим, Граве осигурање, Јахтинг клуб „Кеј“
и многе друге. Послодавци су тражили
раднике различитих занимања и степена
квалификација: конобаре, шанкере, куваре, рецепционере, собарице, пекаре, продаваце, домаре, магационере, медицинске сестре, васпитаче, физиотерапеуте,
завариваче, браваре, возаче, грађевинце,
књиговође, раднике обезбеђење и друге.
Незапослена лица била су у прилици да
се представе, изнесу своје професионалне карактеристике, знања, вештине, па и
да на лицу места договоре услове запошљавања.
					
С.Д. Извор: РТВ Студио Б

У Крагујевцу највише
слободних послова понуђено
лицима машинских и
металских занимања
Филијала Крагујевац Националне
службе за запошљавање организовала је
други овогодишњи сајам запошљавања у
просторијама Црвеног крста.

На сајму је учествовало 20 послодаваца, који су исказали потребу за запошљавањем преко 300 нових радника.
Највише слободних послова понуђено
је лицима машинских и металских занимања, од трећег до седмог степена
стручне спреме (бравари, алатничари,
заваривачи, металоглодачи, оператери
на CNC машинама, дипломирани машински инжењери различитих смерова).
У понуди су и радна места за магационере, возаче, кројаче и шиваче, као и лица
електро струке.
Незапослена лица су имала прилику
да предају своје радне биографије и конкуришу за радна места која су понудили:
Milanovic industries group, Сименс, Тригано приколице, Кuč company, Fori textil,
Бертекс текстил, Yanfeng, ДОО Слога,
DOO Aluroll, Трнава промет и други.
Присутни послодавци имали су прилику да се представе незапосленим лицима, али и да се ближе упознају са потенцијалним кандидатима. Такође, сајам
је био прилика да се учесници упознају
са услугама и мерама које спроводи Национална служба за запошљавање.
„Велико је интересовање незапослених лица и заиста сам задовољна тиме,
али и послодавцима, који су сами изра-
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зили жељу да учествују на сајму, јер су
им потребе за радницима све веће. Показало се да је ефекат сајма одличан и
да представља једну добру меру активног запошљавања, јер се незапослено
лице може представити на лицу места,
оставити своју биографију и попричати
са послодавцем“, изјавила је директорка
Филијале Крагујевац НСЗ Горица Бачанин.
У граду Крагујевцу су на крају октобра 2019. године евидентирана 16.602
незапослена лица. У истом периоду 2018.
године на евиденцији је било 18.013 лица.
Од укупног броја незапослених 60% су
жене. Посматрано по степену стручне
спреме, највише је лица са IV и V степеном, око 34%, као и лица без занимања
- 27%. Посматрано по годинама старости,
са 37% заступљена су лица старија од 50
година. Значајно је смањен број незапослених млађих од 30 година и њихово учешће у броју незапослених је 19%.
У Шумадијском округу на крају октобра
2019. године евидентирано је 26.349 незапослених. У истом периоду прошле године на евиденцији је било 28.788 лица.
					
Јелена Зорнић

Изузетна посећеност
смедеревског сајма
запошљавања
Национална служба за запошљавање - Филијала Смедерево организовала је Сајам запошљавања у Смедереву, у
среду, 6. новембра, у холу Центра за културу.
Понуду слободних послова представило је 17 послодаваца са потребама за
више од 400 радника различитих профила и степена квалификацијa, машинске,
металске, металопрерађивачке, електро,
угоститељске, трговачке, економске и
других струка.
„Сајмови запошљавања не изискују
велика средства за организацију, а имају
добре ефекте, јер у периоду од 6 месеци,
колико ми пратимо статус тражилаца
запослења - учесника сајма, око 30% њих
пронађе посао. Сајмови су вид активације незапослених лица, подстичу их да
сами изађу на тржиште рада и ступе у
директан контакт са послодавцем“, истакла је в.д. директора Филијале Смедерево НСЗ Јасмина Беочанин.
Незапослени су на сајму били у прилици да успоставе непосредан контакт
са послодавцима, представе им се и
предају своју радну биографију (CV). На
штанду Националне службе незапослени и послодавци су могли да добију све
информације о актуелним програмима
НСЗ за подстицање запошљавања, док
су незапослени добили и помоћ у писању
радне биографије.
Циљ сајма запошљавања је директно
сусретање понуде и тражње, као и промоција незапослених лица одређених
знања, вештина и задовољење кадровских потреба послодаваца.
Бесплатна публикација о запошљавању

На евиденцији у Смедереву на крају
октобра било је 4.593 незапослених, од
којих 2.597 жена. С обзиром на изузетну
посећеност смедеревског сајма, очекују
се и добри ефекти. Важно је напоменути
да уколико незапослени не нађу запослење одмах на сајму, то се може променити у наредном периоду, јер послодавци све радне биографије чувају и
користе као базу када им буду потребни
радници.
					
Александра Богић

Ваљево бележи одличне
резултате
Јесењи сајам запошљавања у Ваљеву,
на коме су 24 послодавца понудила 200
слободних радних места, одржан је 13.
новембра у Малој сали Градске управе
Ваљево.
Тражени су радници у производњи,
радници машинске струке, радници у

дрвопреради, у ливници, вариоци, месари, магационери, продавци, саветници у
осигурању, комерцијалисти, возачи, пекари, радници грађевинске и графичке
струке, радници у прехрамбеној индустрији, столари, шивачи, инжењери грађевине, инжењери архитектуре, књиговође,
радници у туризму и угоститељству и
други.
На сајму су учешће узеле компаније
Крстако, МеиТа, Енал Електро, Онер,
Анимо, Транс-Рапид, Грађевинско предузеће „Кеј“, осигуравајуће компаније, као и
туристичко-угоститељска и трговинска
предузећа.
„Сајмови запошљавања су шанса да
се људи који траже посао упознају са потенцијалним послодавцем. Ово је једна
врста интервјуа и одлична могућност за
запослење. Резултати су добри, да није
тако, не би ни био оволики одзив посетилаца и учесника. Активне мере политике
запошљавања дају веома добре резултате, пре свега самозапошљавање и ново
запошљавање. За сада смо попунили све
квоте по овим програмима, а интересовање је много веће него што су биле финансијске могућности“, рекао је Михаило
Милутиновић, директор Филијале Ваљево Националне службе за запошљавање.
Милутиновић је навео да су међу
дефицитарним занимањима традиционално машински инжењери, електроинжењери, ИТ сектор, као и производна
занимања, пре свега у области грађевинарства: тесари, зидари, керамичари, погонски електричари и електричари.
„Доста је либерализован одлазак у
иностранство, пре свега у Русију и земље
Западне Европе. Тамо је огромна потражња за том радном снагом, што се
рефлектује и на домаће тржиште рада.
Надам се да ће се нашим мерама, преквалификацијом и извођењем обука по
захтеву послодаваца, та слика мало променити“, нагласио је Милутиновић.
					
Рада Севић
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Уручени уговори о додели субвенција у Лесковцу

ПРИОРИТЕТ МЛАДИ И
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВЕ КАТЕГОРИЈЕ

Уговоре о додели субвенције за самозапошљавање добило је 28 незапослених лица
– будућих предузетника, док је 25 послодаваца добило уговоре о додели субвенције
за запошљавање 34 лица из категорија теже запошљивих на новоотвореним
радним местима
Након одлучивања по поднетим захтевима за доделу субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање и субвенција послодавцима за запошљавање
теже запошљивих категорија незапослених на новоотвореним радним местима,
филијала НСЗ у Лесковцу организовала
је у просторијама Центра за стручно оспособљавање у образовању у Лесковцу
свечану доделу уговора.
Уговоре о додели субвенције за самозапошљавање добило је 28 незапослених
лица – будућих предузетника, док је 25
послодаваца добило уговоре о додели
субвенције за запошљавање 34 лица из
категорија теже запошљивих на новоотвореним радним местима.
Уговоре је уручио Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање.
Кроз програме и мере активне политике запошљавања у 2019. години је на
територији Јабланичког округа запослено више од 1.100 лица, а за те намене издвојено више од двеста милиона динара.
„Ове мере су за нас изузетно значајне, јер утичу на стопу незапослености
која је у овом тренутку најнижа и износи 10,3%. Пратимо трендове на тржишту
рада у нашој земљи, где се примећује

да се знатно повећала стопа запослености. У наредном периоду планирамо
да задржимо младе да остану у својим
срединама након завршетка образовања, тако што ћемо повећати износ за
финансирање програма стручне праксе

и програма за приправнике. Поред младих, приоритет су нам и теже запошљиве
категорије, као и људи из социјално угрожених породица и нискоквалификована
радна снага“, рекао је Зоран Мартиновић.
Марија Стевановић

Информатичка обука за особе са инвалидитетом у Вршцу
Средином новембра стартовала је основна информатичка обука за особе са инвалидитетом у Вршцу. Обука је
намењена лицима која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, имају решење о инвалидности и желе да науче рад на рачунару. Приликом селекције
приоритет су имали кандидати који су дуже на евиденцији
незапослених.
Обука обухвата укупно 45 часова, који се реализују током 12 радних дана, у просторијама Академије „Оксфорд“,
која је извођач обуке.
Кроз теоријски и практични део обуке полазници
усвајају основе рада у Word-у, MS Excel-у и на Интернету.
Тања Јовановић, једна од полазница, презадовољна
је обуком: „Нисам знала ништа када су у питању рачунари и захвална сам на прилици да у овим годинама могу
да учим и напредујем“, каже Тања, а и остали полазници
истичу да су изузетно задовољни организацијом обуке и
предавачем, за кога кажу да је стрпљив и пун разумевања.
Тренутно су у току још три обуке у организацији Филијале Вршац НСЗ - за геронтодомаћице, фризере и зидаре.
Сања Рабијац
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Додела уговора по Програму стручне праксе за 100 младих у Тутину

СИГУРАН ОСЛОНАЦ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ ГРАДА
У Тутину је организована свечана додела уговора корисницима Програма стручне праксе за 100 младих незапослених
лица. У складу са Локалним акционим планом запошљавања
општине Тутин за 2019. годину, они ће се оспособљавати за рад
у струци код 30 послодаваца.
За реализацију овог програма обезбеђена су средства у
укупном износу од 15,2 милиона динара, од чега Општина Тутин учествује са 6.090.000 динара, а Национална служба за запошљавање са 9.135.000 динара. Уговоре су званично уручили
директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић и председник Општине Тутин Кенан Хот.
„Ово је велики дан за општину Тутин, јер стотину младих
људи стиче могућност за стручно усавршавање у оквиру свог
занимања. Ово је плод добре сарадње између наше општине и
Националне службе за запошљавање. Наша сарадња из године
у годину је све јача и у том смислу се издваја и све више финансијских средстава из локалне самоуправе, али и из буџета
Националне службе за запошљавање, како би се реализовале
различите мере које спроводи наша институција. Велико је задовољство што можемо утицати на едукацију младих људи,
који ће се у наредном периоду боље снаћи на тржишту рада.
Кроз различите видове финансијских подстицаја НСЗ и друге
програме у Тутину је укључено 110 лица са евиденције незапослених“, истакао је Ђекић.
Председник Општине Тутин Кенан Хот честитао је младим
практикантима, али и послодавцима, нагласивши да млади у
Тутину увек могу да рачунају на подршку локалне самоуправе. „Ово је још један квалитетан пројекат који наша општина
реализује захваљујући одличној сарадњи са Националном
службом за запошљавање. Општина Тутин већ дуги низ година
улаже велика средства у систем образовања и стручно усавршавање младих људи. Ма где они били, млади и успешни људи
су прави промотери наше општине и сигуран ослонац за даљи
развој нашег града“, рекао је Хот.
Послодавци су веома задовољни што имају могућност да
ангажују нове младе раднике. „Већ неколико година Предш-

колска установа има одличну сарадњу са Националном службом. Ове године смо ангажовали два кандидата, то су медицинске сестре - васпитачи, а надам се да ће стећи квалитетно и
потребно знање и да ће убрзо постати чланови нашег колектива“, истиче директорка Предшколске установе из Тутина.
Млади не крију своје одушевљење, па наша млада саговорница Лејла Хот каже: „Програм стручне праксе који спроводи
Национална служба има велики значај за нас младе, јер доприноси континуираном унапређењу наших знања и вештина,
што ће нам помоћи у даљем професионалном напредовању.
Ово је снажна порука да млади људи у земљи имају добру
перспективу и сигурну будућност, а да наш град жели да задржи младе и образоване људе на овим просторима“, каже Лејла.
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Пазар је ове године у Програм стручне праксе укупно укључила
304 особе, од чега у Новом Пазару 204 лица, а у Тутину 100.
Аида Бојаџић

Додела сертификата полазницима обуке за завариваче у Чачку

СА ОБУКЕ НА ПОСАО

У просторијама Филијале Чачак НСЗ додељени су сертификати полазницима обуке за завариваче са атестом. Обука
је реализована у оквиру пројекта „ЕУ подршка Националној
служби за запошљавање“ и укључивала је лица из категорија
теже запошљивих, без квалификације и дугорочно незапослене. Са евиденције незапослених у Чачку, Ивањици, Горњем
Милановцу и Лучанима, 13 полазника је завршило тромесечну
обуку по МАГ поступку у организацији НСЗ, Мокрогорске школе менаџмента, Академије „Оксфорд“ и ДОО „Алперо“.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Обуке за тржиште рада су једна од значајних мера активне политике запошљавања и спроводе се у циљу подизања
нивоа конкурентности незапослених лица. Са истим циљем је
обука за завариваче реализована у више филијала НСЗ у Србији, међу којима је и Филијала Чачак. Спровођењем ове обуке
настојали смо да пратимо потребе тражишта рада и тиме задовољимо потребе послодаваца, а незапосленима скратимо
период чекања на запослење“, истакао је Никола Војиновић,
начелник Одељења за програме запошљавања у чачанској филијали НСЗ.
Обуком су задовољни и полазници. Драгомир Милошевић
је на евиденцији у Чачку око 15 година “Саветница ме позвала
на разговор и предложила да се укључим у обуку. Прихватио
сам и веома сам задовољан због тога. Стекао сам добро знање
и већ имам заказан разговор за посао код послодавца код којег
смо били на обуци“, каже Драгомир.
Полазницима је задовољан и предавач теоријског и практичног дела обуке у ДОО „Алперо“ Горан Величковић, који је
истакао: „Захваљујем се организаторима, али првенствено
полазницима на показаном ентузијазму и спремности да добро савладају све аспекте обуке. Имајући у виду чињеницу
да ‚Алперо‘ проширује производњу, добитници сертификата
имаће могућност да следеће недеље дођу на разговор за посао“.
Ана Дојчиловић
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Обука за геронтодомаћице у Лозници

КВАЛИТЕТ ОБУКЕ НА ЗАВИДНОМ НИВОУ
„Са овим сертификатом могу да радим и у иностранству, али ја бих желела да
останем у Србији и радим посао геронтодомаћице који заиста волим“, каже Славица
Јаковљевић, једна од полазница обуке
Лозничка филијала Националне
службе за запошљавање, у сарадњи са
Домом здравља „Др Миленко Марин“
Лозница, организује обуку за геронтодомаћице. Заинтересованих кандидата
је било много, али ове године обуку која
траје 28 дана и 20 дана радне праксе похађа 10 полазница.
Извођач обуке је Мокрогорска школа менаџмента, подизвођач Академија
„Оксфорд“, а после завршене обуке полазнице ће полагати тест знања и добити
одговарајући сертификат.
Обука обухвата здравствену негу
старих, психолошке и социјалне аспекте
старења, најчешће здравствене проблеме старих, правилну исхрану, одржавање хигијене као базе здравствене неге
и контролу узимања прописаних лекова.
Потребе за ангажовањем геронтодомаћица на територији коју покрива
лозничка филијала НСЗ има доста, с обзиром да у Тршићу већ ради приватни
геронтолошки центар, у Брасини се гради још један, а у Крупњу већ дуго ради
дом за старе у државном власништву.
Такође, све већи број старих живе сами,
деца су се одселила, тако да постоје потребе за ангажовањем геронтодомаћица
и на овај начин.

Полазнице су веома задовољне што
је Национална служба за запошљавање
организовала обуку за геронтодомаћице,
сматрају да је квалитет обуке на завидном нивоу и да могу много тога научити
што ће им користити у даљем раду.
Славица Јаковљевић из Крупња истиче да је и раније помагала старима у
свом месту, али да ће после ове обуке то
моћи да ради на много квалитетнији и
професионалнији начин.
„Има све више старих лица у мом
окружењу, желим да им помогнем, да
научим што више око тога. Први пут се

сусрећем са оваквим начином обуке и
желела бих да се убудуће бавим овим
послом. Са овим сертификатом могу да
радим и у иностранству, али ја бих желела да останем у Србији и радим посао геронтодомаћице који заиста волим“, каже
Славица.
Национална служба за запошљавање планира да у Лозници и суседним
општинама до краја године организује
обуке за кројење и шивење за 10 полазника и обуку за плетење, коју ће похађати 6 заинтересованих лица.
Мирослав Радуловић

Обука за тржиште рада за особе са инвалидитетом у Кикинди

СЕРТИФИКАТ ЗА РАД У ТЕКСТИЛСТВУ
У Кикинди је у оквиру Заштитне радионице „Лира“ д.о.о. започета реализација теоријско-практичне наставе за 6 суграђана,
особа са инвалидитетом, који ће након завршетка обуке стећи сертификат за паковање текстилних производа. Обука се изводи
са укупним фондом од 90 часова. По речима координаторке у „Лири“ Валентине Ранђеловић, полазници су изузетно мотивисани
за стицање нових знања, што показује и брзина којом савладавају предвиђени план и програм обуке.
Обуци су приступили са високим степеном одговорности, која уз упорност показује добре резултате.
Агенција за образовање „Академија“ из Чачка у сарадњи са Националном службом за запошљавање и ЗР „Лира“, на чијој се
локацији и изводи обука, прате стручно оспособљавање лица на обуци која ће након савладаног програма сертификовати своја
знања. Стручни кадар у радионици, превасходно инжењери тектилства, професионално и одговорно приступају реализацији
обуке и преносе своjа знања групи полазника.
„По образовању сам конобар, али већ дужи период, због
здравственог стања, не могу да обављам послове за које сам се
школовала. Радује ме што сам добила прилику да стекнем нова
знања која ће ми, надам се, омогућити проналажење новог посла, а у складу са мојим здравственим стањем“, наводи полазница Светлана Маројка.
С обзиром на развој текстилне индустрије у Кикинди, очекивања су да ће након стечених знања и вештина полазници обуке
лакше доћи до запослења, што је и била процена филијале приликом давања предлога за реализацију ове обуке. Самим тим
задовољиће се захтеви послодавца, чији је примарни циљ да
запосли лица са знањем и вештинама у подручју рада текстилства, а која ће полазници имати након завршетка обуке.
Весна Данић
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Трибина на тему израде Студије о мерама селекције, праћења развоја и
подршке даровитима у АП Војводини

ПОДРШКА ДАРОВИТИМ
УЧЕНИЦИМА

Излагања, увиди, дискусије актера који раде у пракси представљају значајан извор
података, чијом анализом ће у следећој фази израде Студије о мерама бити могуће
осмислити механизме за унапређење рада на стварању људских ресурса који ће
имати значајну улогу у општем, паметном и одрживом дугорочном развоју привреде
АП Војводине
У просторијама Филијале Зрењанин НСЗ недавно је одржана трибина на
тему израде Студије о мерама селекције,
праћења развоја и подршке даровитима у АП Војводини, са аспекта потреба
привреде и запошљавања.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам ангажовао је Национални
центар за таленте за израду ове студије.
Активности подразумевају креирање
препорука и мера за подршку развоју даровитих и креативних појединаца у областима за које је Покрајински секретаријат надлежан. За потребе активности
која претходи - утврђивање постојећег
стања и потреба за људским ресурсима у привреди Војводине - подаци ће
се прикупљати делом и путем трибина
које ће се одржати у већим војвођанским
градовима, на којима ће учествовати
репрезентативни представници из различитих области привреде, образовања,
запошљавања, цивилног сектора и др.
Излагања, увиди, дискусије актера
који раде у пракси представљају значајан извор података, чијом анализом ће
у следећој фази израде Студије о мерама
бити могуће осмислити механизме за
унапређење рада на стварању људских
ресурса који ће имати значајну улогу у
општем, паметном и одрживом дугорочном развоју привреде АП Војводине.
На трибини у Зрењанину учествовали су представници локалне самоуправе,
средњих школа, Регионалне привредне
коморе, Центра за социјални рад, Филијале Зрењанин Националне службе
за запошљавање. Међу панелистима су
били: Љубомир Кустудић, председник
Управног одбора Националног центра за
таленте, Предраг Ђукић, потпредседник
Менсе у Србији, Милан Радаковић, директор Зрењанинске гимназије и Јелена
Драгић, начелница Одељења за друштвене делатности у општини Зрењанин.
Кустудић је упознао учеснике трибине са концептом израде Студије о мерама, наглашавајући опредељење Секретаријата за привреду и туризам да
подржи даровите, а нарочито такозвану
функционалну даровитост, која ће најпре
вратити оно што је инвестирано у њен
развој и подршку.
Бесплатна публикација о запошљавању

Излагање Предрага Ђукића пружило је увид у промене у светској економији, које су много брже и драстичније
од оних у прошлости, те је утицај широк
и дубок не само на национална тржишта
роба и капитала, него и на тржишта рада.
„Занимања и рад доживљавају интензивне и корените промене, а мења
се све: нека занимања нестају, друга се
појављују, делатности и области рада се
реструктуришу, појављују се нове. Променио се начин, садржај рада, средства
рада. У таквом турбулентном контексту
Србија мора да се прилагоди, а један од
начина је подршка даровитима“, истакао
је Ђукић.
„Поред сарадње са Менсом и Петницом, Зрењанинска гимназија већ другу
годину уписује одељење ученика даровитих за ИТ сектор. С обзиром на велико интересовање и показана добра
постигнућа на пријемном испиту само

за ученике заинтересоване за овај смер,
следеће школске године постоји могућност да се упишу и два одељења даровитих“, рекао је директор Зрењанинске
гимназије.
„У систему образовања постоји могућност рада са даровитим ученицима
кроз формат ИОП3. У пракси се то мало
користи“, поменула је Јелена Драгић. У
свом излагању она је навела бројне мере
подршке ученицима на територији града
Зрењанина: стипендије, плаћање путних трошкова ученицима - путницима,
подршку ученицима који се баве хуманитарним радом и друго.
Учесници трибине изнели су своја
гледишта у оквиру делокруга активности
којима се баве, у вези са препознавањем
и подршком даровитим појединцима.
Александра Штрбац
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Одржан Сајам запошљавања LINK2job

СИГУРАН ПУТ ДО ПОСЛА
Девети Сајам запошљавања LINK2job одржан је у хотелу “Метропол палас” у
Београду, а на њему је 45 компанија понудило више од 450 радних места. Највише су се
тражили радници из области ИТ сектора, економије, права, маркетинга, фармације,
трговине и туризма

С

ајам се организује са циљем да се
смањи незапосленост и омогући
послодавцима да нађу квалитетан кадар. Међу излагачима било
је и образовних институција које су тако
добиле прилику да сагледају каква је
потреба за одређеним занимањима и
какав је квалитет кадрова тренутно на
тржишту.
Сајам су отворили Драгомир Петронијевић, члан Градског већа Београда и
Синиша Кнежевић, заменик директора
Филијале за град Београд Националне
службе за запошљавање.
„Овај сајам је сјајна шанса за све људе
који не чекају посао већ активно траже
запослење. Поред великог броја радних
места, овде компаније и образовне институције нуде бројне обуке за младе, који ће
уз помоћ едукације и стицања додатних
знања и вештина бити конкурентнији на
тржишту и лакше доћи до жељеног посла“, истакао је Петронијевић и додао да
је у Београду направљен озбиљан напредак када је у питању смањење незапослености, али и веће плате. „Наш задатак
је да ослушкујемо потребе младих и да
организујемо што више бесплатних обука из различитих области. Имаћемо нови

LINK2job је настао као друштвено одговоран пројекат, иза којег стоји Центар
за развој каријере, институција која посредује између послодаваца и оних који
посао траже. Први LINK2job успешно је
одржан 2015. године, са 30 домаћих и
међународних компанија излагача и око
5.000 посетилаца.
Циљ овог сајма није само да постане
највећи регионални догађај овог типа,
него и да на најефикаснији начин допринесе стварању квалитетних веза између
посетилаца и компанија излагача, на
обострану корист.

сет обука за следећу годину и прави се
нови акциони план запошљавања који ће
бити усвојен до краја године“, истиче он.
Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд НСЗ, рекао
је да је према последњим подацима с
краја октобра ове године, број незапослених у Београду 66.852, а да је 2014. на
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евиденцији било око 107.000 незапослених.
„Захваљујући бројним мерама и програмима, у сарадњи са свим партнерима
који подстичу запошљавање, успели смо
да смањимо незапосленост и на добром
смо путу да број незапослених буде још
мањи“, рекао је Кнежевић и најавио да ће
следеће године, највероватније у фебруару, опет бити расписани јавни позиви,
па незапослени и послодавци могу да се
обрате НСЗ. Подсетио је да је у Београду
изузетно интересовање за јавне позиве
у вези са програмима стручна пракса,
самозапошљавање и ново запошљавање
теже запошљивих лица.
На бројним штандовима на сајму
представници компанија одговарали су
на питања посетилаца, представљали
своје пословање, а тражиоци запослења
добили су прилику да се на најбољи начин представе успешним послодавцима
међу којима су биле компаније: Сител,
Винер, Страбаг, Галеника, Меркур осигурање, Гигатрон, Филип Морис... Том приликом могли су да предају и своје радне
биографије.
LINK2job посетиоцима пружа не
само могућност да дођу до запослења и
стекну драгоцене контакте, већ и да унапредес воје вештине и повећају шансе за
запослење кроз специјалне програме.
Тачније, они који су се пријавили за сајам

преко сајта добили су онлајн курсеве енглеског језика и компјутерских вештина.
Сајам запошљавања LINK2job организује се два пута годишње, на пролеће
и јесен, како би се што више повезивали
послодавци са тражиоцима запослења.
Сајам су подржали Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Град Београд и Национална служба за запошљавање.

Јелена Бајевић
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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

27.11.2019. | Број 857 |

11

Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник
РС“, брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8411/2019 од 3. септембра
2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство рударства и енергетике, Београд,
Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење
снабдевања и тржишта електричне
енергије, у звању саветник

Група за производњу, снабдевање и
тржиште електричне енергије, Одсек за
електроенергетске и техничке послове,
Сектор за електроенергетику
1 извршилац

Oпис послова: Припрема стручне основе за
израду подзаконских аката којим се уређује
испорука и снабдевање електричне енергије,
припрема табеле усклађености прописа и учествује у припреми анализе ефеката прописа;
учествује у изради стручних основа предлога
аката који се односе на рад и пословање јавних предузећа и друштава који обављају делатност производње и снабдевања електричном
енергијом и прати њихову реализацију; прати развијеност тржишта електричне енергије,
прописе ЕУ у области снабдевања и тржишта
електричне енергије; учествује у изради аката
за спровођење јавног тендера за избор гарантованог и резервног снабдевача; прикупља и
прати податке потребне за израду Стратегије
развоја енергетике Републике Србије и Програма остваривањa Стратегије, припрема извештај
о реализацији у делу развоја тржишта и снабдевања електричном енергијом, учествује у
припреми извештаја о сигурности снабдевања
електричном енергијом; припрема одговоре на
представке правних и физичких лица, припрема одговора на посланичка питања и питања по
захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја у области електроенергетике; анализира увоз и извоз електричне енергије и њихову
усклађеност са енергетским билансом, прати
податке о увозу и извозу електричне енергије у
земљи и региону, учествује у припреми аката и
мера за случај када је угрожена сигурност снабдевања купаца или рада енергетског система
због недовољне понуде на тржишту и израђује
анализе из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско
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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 наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

2. Радно место за пројекте
и инвестиције у области
електроенергетике, у звању
саветник

Група за пројекте, пренос и
дистрибуцију електричне енергије,
Одсек за електроенергетске и техничке
послове, Сектор за електроенергетику
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију планова развоја и динамику израде пројеката за реализацију планова развоја у области електроенергетике; припрема стручне основе за израду закона
и посебних прописа из области трансевропских
енергетских мрежа у области електроенергетике из свог делокруга; учествује у припреми
стручних основа за закључивање међународних
уговора за инвестирање у пројекте објеката у
области електроенергетике, као и у припреми
стручних основа за сарадњу са релевантним
институцијама; учествује у припреми предлога
за пројекте од регионалног и међународног значаја и у праћењу њихове реализације, као и у
припреми извештаја, информација и анализа из
свог делокруга; прати прописе Европске уније
у области преноса и дистрибуције електричне енергије и ради на усклађивању прописа са
прописима Европске уније; припрема одговоре
на посланичка питања и питања по захтевима
за приступ информацијама од јавног значаја у
области електроенергетике; припрема одговоре на представке правних и физичких лица;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско
инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

3. Радно место руководилац Групе
за енергетску инспекцију, у звању
самостални саветник
Сектор за енергетску ефикасност и
обновљиве изворе енергије
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе,
пружа стручна упутства државним службеницима у Групи, координира и надзире рад; издаје
налоге за инспекцијски надзор, израђује, мења
и допуњује контролне листе, израђује годишње
и оперативне планове инспекцијског надзора и
извештаје о раду Групе; уноси и ажурира, однос-

но администрира податке у јединственом функционалном информационом систему е-Инспектор; обавља најсложенији инспекцијски надзор
над енергетским субјектима који обављају
делатности у области нафте и гаса, надзор у
области производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, надзор у области
коришћења ОИЕ, надзор у складу са законом
којим се уређује ефикасно коришћење енергије
и другим областима из надлежности енергетског инспектора; израђује извештаје о испуњености услова и захтева утврђених прописима за
обављање енергетске делатности; усаглашава
и координира инспекцијске надзоре са енергетским инспекторима који обављају поверене
послове у аутономној покрајини и са инспекцијама других органа; доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и
кривичне пријаве; сарађује са другим секторима
у Министарству и другим службама и стручним
организацијама у вези са контролом извршавања обавеза надзираних енергетских субјеката у области коришћења ОИЕ и учествује у раду
радних група за израду нацрта закона, подзаконских аката и других прописа из надлежности
Министарства; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области машинско инжењерство, технолошко
инжењерство, електротехничко и рачунарско
инжењерство или из научне области економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет
година радног искуства на пословима инспекцијског надзора, односно у области енергетике, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, положен стручни испит из
одговарајуће области у складу са законом којим
се уређује изградња објеката, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд

4. Радно место републички
енергетски инспектор за проверу
тачности података на основу којих
енергетски субјекти доказују своје
обавезе, у звању саветник

Група за енергетску инспекцију, Сектор
за енергетску ефикасност и обновљиве
изворе енергије
1 извршилац

Опис послова: Припрема и обавља редовне
и ванредне инспекцијске провере података и
евиденција на основу којих испуњеност својих
обавеза из закона којим се уређује енергетика доказују обвезници стављања биогорива на
тржиште Републике Србије, енергетски субјекти
који обављају делатности у области нафте и
гаса, енергетски субјекти који су стекли статус повлашћеног произвођача, привременог
повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије, статус повлашћеног произвођаче топлотне енергије, енергетски субјекти који су дужни
да формирају обавезне и оперативне резерве
и енергетски субјекти који обављају делатност производње, дистрибуције и снабдевања
топлотном енергијом; израђује извештаје о
испуњености услова и захтева утврђених прописима за обављање енергетске делатности;
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спроводи надзор у складу за законом којим се
уређује ефикасно коришћење енергије; координира инспекцијске надзоре са енергетским
инспекторима који обављају поверене послове
у аутономној покрајини и са инспекторима других органа; доноси решења и подноси пријаве
за привредни преступ, прекршајне и кривичне
пријаве; израђује сопствене извештаје о раду и
врши прикупљање и евидентирање података у
оквиру јединственог функционалног информационог система Е-Инспектор; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од наjмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, положен стручни
испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су
сва радна места и избор кандидата се врши на
основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из
наведених области, на траженом нивоу и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Бесплатна публикација о запошљавању

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја Службе за
управљање кадровима о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који буду испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, вршиће
се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
- посебне функционалне компетенције нормативни послови (стратешки циљеви Републике
Србије у области енергетике); професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици,
„Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18) и
Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, број
63/13 и 91/18) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција страни
језик (енглески језик, Б1) - усмено путем разговора са кандидатом.
За радно место под редним бројем 2:
- посебне функционалне компетенције нормативни послови (стратешки циљеви Републике
Србије у области енергетике и законодавни процес); професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон о
енергетици, „Службени гласник РС“, број 145/14
и 95/18)) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција страни
језик (енглески језик, Б1) - усмено путем разговора са кандидатом.
За радно место под редним бројем 3:
- посебне функционалне компетенције послови
руковођења (организационо понашање и стратегије и канали комуникације); инспекцијски
послови (поступак инспекцијског надзора и
основе методологије анализе ризика); професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици, „Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18)
и Уредба о условима и поступку стицања статуса
повлашћеног произвођача електричне енергије,
привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих
извора енергије („Службени гласник РС“, број
55/16, 60/17, 44/18 и 54/19) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција возачка дозвола Б категорије - увидом у фотокопију
возачке дозволе.
За радно место под редним бројем 4:
- посебне функционалне компетенције инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика); професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици, „Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18)
и Уредба о условима и поступку стицања статуса
повлашћеног произвођача електричне енергије,
привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих
извора енергије („Службени гласник РС“, број
55/16, 60/17, 44/18 и 54/19) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција возачка дозвола Б категорије - увидом у фотокопију
возачке дозволе.

Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет, а за радно место под
редним бројем 3 и управљање људским ресурима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном
на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу
поштом на адресу: Министарство рударства и
енергетике, Немањина 22-26, 11000 Београд
или се предају непосредно на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина бр.
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
V Лицe задужено за давање обавештења
о конкурсу: Алекса Терзић 011/360-44-44.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства рударства и енергетике или у
штампаној верзији на писарници Министарства
рударства и енергетике, Београд, Немањина
22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
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.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
27.11.2019. | Број 857 |

13

Администрација и управа

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), а за радна
места под редним бројевима 3. и 4. и оригинал
или оверена фотокопија уверења о положеном
испиту за инспектора и оригинал или оверена
фотокопија уверења о положеном испиту из
одговарајуће области у складу са законом којим
се уређује изградња објеката.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)
прописано је, између осталог, да су органи у
обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и орибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту / уверење о положеном
испиту за инспектора. Потребно је да учесник
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (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
Министарства рударства и енергетике.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених дока-
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за о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су
да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства
у струци из радних места на која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва четири радна места радни однос заснива се на неодређено
време.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци
ће се спровести, почев од 23. децембра 2019.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем email адресе.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се
у Служби за управљање кадровима, у Палати
Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Министарства рударства и енергетике. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту
и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или
email адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном место, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али
је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за
радни однос на неодређено време траје шест
месеци - државни службеник на пробном раду,
који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено
време и лице које је засновало радни однос на
радном месту инспектора на неодређено време,
а нема положен испит за инспектора, полаже
испит за инспектора у року од шест месеци од
дана заснивања радног односа (ова напомена се
односи на радна места под редним бројем 3 и 4).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које
је именовао министар рударства и енергетике.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли Министарствa рударства и енергетике; на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-10684/2019 од 30. октобра 2019. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд.
Радно место које се попуњава:
II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ
БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1. Стоматолог

у Служби за здравствену заштиту, у
звању саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области стоматолошке науке на академским
интегрисаним студијама у обиму од најмање 300
ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у
трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштите и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: Београд, Бачванска 14.
III Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити
редни број радног места из текста конкурса као
и назив радног места за које се конкурише, име
и презиме, датум и место рођења, јединствени
матични број грађана, адресу пребивалишта,
односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се
конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
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- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од 30
дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здравствене заштите или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње;
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој
интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/
tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за
рад у државним органима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је,
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција,
да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да
у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Ако странка
у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103
став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код
јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а
која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
IV Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник
конкурса пунолетан; да има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у државном органу; да учеснику конкурса
Бесплатна публикација о запошљавању

раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о
државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту:
Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописано је да се у радни однос
не може се примити лице које је осуђено због
кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној
дужности, лице које је осуђено на безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима је
уређено вршење безбедносних провера, постоје
безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку спровешће се у
просторијама Специјалне затворске болнице у
Београду, Бачванска 14.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном
или телеграмом на контакте (бројеве телефона
или адресе) које наведу у својим пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.
VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и
Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-305
(радним данима од 12.00 до 14.00 часова).
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено
време.
НАПОМЕНЕ: У складу са чланом 101 Закона
о државним службеницима државни стручни
испит нису дужни да полажу државни службеници који су здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да полажу
или су положили стручни испит у области здравствене заштите.
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно
да га положи у року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је
радни однос засновао на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или суду или од
стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-управе и на огласној табли Управе
за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи:
Министарство одбране, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра одбране за
материјалне ресурсе – руководилац
Сектора за материјалне ресурсе у
Министарству одбране
положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором за материјалне ресурсе, планира рад ужих унутрашњих
јединица, даје стручна упутства, координира и
надзире њихов рад; дефинише задатке, одобрава планове непосредно потчињених организационих јединица Сектора, предузима мере за
извршавање задатака, врши надзор и анализу
рада управа и реализације задатака и планова; учествује у изради Дугорочног плана развоја система одбране и изведених докумената из своје надлежности; доноси смернице за
развој логистике, производно технолошке базе
од интереса за систем одбране и војноекономске сарадње; носилац је израде концепцијских
и доктринарних основа логистике, развоја производно технолошке базе и војноекономске
сарадње у систему одбране; организује анализе функционисања логистичке подршке система одбране, производно технолошке базе од
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интереса за систем одбране и војноекономске
сарадње и предлаже мере за унапређење исте;
координира заједничке активности носилаца
функција логистике, развоја производно технолошке базе и војноекономске сарадње у систему
одбране; управља радом Фонда за наоружање
и војну опрему, представља Сектор и стара се о
сарадњи са организационим јединицама Министарства одбране, државним органима и организацијама у оквиру своје надлежности; разрађује системске задатке и координира израду
предлога одлука и решења за чије су доношење
надлежни министар одбране и Влада; координира активности са другим унутрашњим јединицама Министарства одбране и државним органима
и организацијама одговарајућег нивоа у складу
са надлежностима и законом; води кадровску
политику у Сектору и стара се о усавршавању,
уздизању и вођењу кадра логистике; доноси
одлуке и друга акта у складу са овлашћењима;
обавља и друге послове по налогу министра
одбране.
Услови: стечено високо образовање из образовно - научног поља техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање девет година радног искуства у струци или седам година
радног искуства у струци од којих најмање две
године на руководећим радним местима или пет
година радног искуства на руководећим радним
местима, као и потребне компетенције за рад на
радном месту; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити
писменим путем.
* Посебне функционалне компетенције и то:
1. посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) - провера ће
се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
2. посебне функционалне компетенције за радно место - прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о Војсци Србије) провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама ) провера ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет;
управљање људским ресурсима; стратеш-
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ко управљање) - провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Београд, Немањина 15.

2. Помоћник министра одбране за
политику одбране - руководилац
Сектора за политику одбране у
Министарству одбране
положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором за политику
одбране, планира рад ужих унутрашњих јединица, даје стручна упутства, координира и надзире њихов рад; представља Сектор и сарађује,
у оквиру дефинисаних надлежности, са другим
унутрашњим јединицама Министарства одбране
и државним органима; врши послове стратегијског нивоа из делокруга Сектора; учествује у раду
Колегијума министра одбране и информише о
раду Сектора; председава Колегијумом Сектора
за политику одбране и информише руководиоце
организационих јединица Сектора о закључцима са Колегијума министра одбране од значаја
за рад Сектора; доноси месечне планове рада
Сектора за политику одбране; обавља и друге
послове по налогу министра одбране.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање 9 година радног искуства у струци или
7 година радног искуства у струци, од којих најмање 2 године на руководећим радним местима
или 5 година радног искуства на руководећим
радним местима, као и потребне компетенције
за рад на радном месту; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити
писменим путем.
*Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (методологија и технике планирања, праћења, евалуације
и извештавања у средњорочном и стратешком
планирању и о спровођењу јавних политика) провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место - прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о одбрани) - прове-

ра ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - релевантни прописа и акти из делокруга радног места - (Закон о информационој
безбедности) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет;
управљање људским ресурсима; стратешко
управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Београд, Бирчанинова 5.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ
ОГЛАШАВАЈУ
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је конкурс оглашен у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава
на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у
конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „Дигитална
писменост“ сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште
компетенције „Дигитална писменост“.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
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из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења, доставе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на
наведену адресу Службе за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства одбране, на интернет презентацији и oгласној табли
Службе за управљање кадровима, на порталу
е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Лице које нема положен државни стручни испит,
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да
пријави полагање тог испита у Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс
за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Заједнички транзитни поступак, NCTS, Конвенција о хармонизацији граничних контрола робе
као и билатералне споразуме из различитих
видова саобраћаја); припрема и израђује мишљења на нацрте међународних споразума које
закључује Република Србија у делу који се односи на транзит; врши припрему и обраду предмета у циљу израде мишљења на нацрте закона и
предлоге подзаконских аката других државних
органа са аспекта царинског система; обавља и
друге послове по налогу начелника Одељења.

У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова
у органу у ком се попуњавају положаји који су
предмет овог конкурса.

Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке, односно
из научне односно стручне области у оквиру
образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

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

2. Радно место за подршку
пословима из области царинског
система, звање млађи саветник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17
и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, број 2/19) и закључака Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-832/2018 од 30. јануара 2018.
године, 51 Број: 112-1934/2019 од 26. фебруара
2019. године, 51 Број: 112-7546/2019 од 26. јула
2019. године и 51 Број: 112-10815/2019 од 30.
октобра 2019. године, Министарство финансија
оглашава

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

1. Радно место за нормативне
послове из области царинског
система, звање саветник

Одељење за царински систем, Сектор за
царински систем и политику
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради нацрта закона и предлога подзаконских аката из области
царинског система; учествује у припреми стручно аналитичке основе за израду прописа из
области царинског система; учествује у изради мишљења у вези са применом прописа из
области царинског система; прати међународне
конвенције и споразуме из области транспорта
и граничних царинских формалности (TIR, ATA,

Одељење за царински систем, Сектор за
царински систем и политику
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога
подзаконских аката из области царинског система; учествује у припреми и изради мишљења у
вези са применом прописа из области царинског
система; прати међународне конвенције и споразуме из области царинског система; учествује
у обради и изради мишљења на нацрте међународних споразума које закључује Република
Србија у делу који се односи на царински систем; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке, односно
из научне односно стручне области у оквиру
образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

3. Радно место за подршку
пословима из области царинске
политике, звање млађи саветник

Одељење за царинску политику, Сектор
за царински систем и политику
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми стручних
основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из области царинске политике; учествује у припреми и изради мишљења у
вези са применом прописа из области царинске
политике; прати међународне конвенције и споразуме из области царинске политике; учествује
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у обради и изради мишљења на нацрте међународних споразума које закључује Република
Србија у делу који се односи на царинску политику; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке, односно
из научне односно стручне области у оквиру
образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

4. Радно место за стручнооперативне послове у области
буџетског система, звање млађи
саветник - приправник*

Група за буџетски систем, Одсек за
буџетски систем и систем финансирања
локалне власти, Сектор буџета
1 извршилац

Опис послова: Учествује у праћењу и анализи компаративних буџетских система; Учествује у припреми и изради анализа, извештаја
и информација у вези примене прописа из
области буџетског система; Учествује у прати и
анализира усклађеност других прописа са законом којим се уређује буџетски систем; обавља
стручно-оперативне послове у изради прописа којима се уређују јавни приходи и примања,
јавни расходи и издаци и спроводи буџетски
систем; евидентира и прати примену по датим
мишљењима и инструкцијама у вези примене
прописа из области буџетског система; учествује
у припреми мишљења везаних за спровођење
мере привременог режима забране запошљавања у јавном сектору и у вези с тим припрема информације и извештаје; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или 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 на специјалистичким студијама на факултету; најмање једнa годинa радног
искуства у струци или најмање 5 година радног
стажа у државним органима; положен државни
стручни испит; као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

5. Радно место руководилац Групе,
звање виши саветник
Група за праћење фискалних ризика
везаних за пословање јавног сектора,
Сектор за праћење фискалних ризика
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад у Групи, утврђује радне задатке у оквиру делокруга
рада Групе и координира и надзире рад државних службеника у Групи; учествује у изради
Извештаја о фискалним ризицима; обавља стручне послове који се односе на: анализу и кван-
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тификацију фискалних ризика који произилазе
из пословања републичких јавних предузећа,
привредних друштава која обављају делатност
од општег интереса и осталих државних предузећа, припрему анализа које се односе на пословање јавних предузећа и њихов утицај на макроекономску стабилност, привредни раст и јавне
финансије; израђује анализу фактора ризика
који утичу на пореске и непореске буџетске приходе као и ризика повезаних са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним партнерствима; учествује у консултацијама и преговорима
са ЕК, ММФ и другим међународним финансијским организацијама; обавља и друге послове по
налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 7 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.

6. Радно место руководилац Групе,
звање виши саветник

Група за праћење праћење капиталних
пројеката, Сектор за праћење
фискалних ризика
1 извршилац

Опис послова: Руководи, координира рад и
пружа стручна упутства у Групи; учествује у
давању упутства за израду буџета, у делу који
се односи на процедуру предлагања капиталних
пројеката; саставља упутства у вези са давањем
мишљења, оцењивања и праћења капиталног пројекта, посебно у делу који се односи
на процедуру предлагања капиталних пројеката и извештавања о реализацији; координира
сарадњу са ресорним министарством у складу
са прописима везаним за капиталне пројекте,
приоритетима дефинисаним националним и
ресорним стратегијама и акционим плановима
надлежних министарстава; учествује у уређењу
поступка припреме и регистровања капиталних пројеката по надлежним министарствима
и њихово обједињавање; врши процену спремности пројектне документације и координира
израду листе стратешки релевантних пројеката
и листе спремних пројекта за реализацију за
Комисију за капиталне инвестиције, и доставља
је помоћнику министра; разматра пројектну
документацију у вези са реализацијом пројеката
и врши анализу степена реализације појединачних пројеката и ефеката пројеката и предлаже
мере и активности за ефикасну реализацију
истих; координира израду извештаја у вези са
праћењем капиталних пројеката и припрема и
контролише мишљења о примени прописа који
се односе на капиталне пројекте; учествује у
изради подзаконских аката којима се уређује
садржина, начин припреме и оцена капиталних
пројеката, обавља и друге послове по налогу
помоћника министра.
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 студија-

ма, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
III Место рада: Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом. На јавном конкурсу за
пријем приправника не проверавају се посебне
функционалне компетенције, осим страног језика када је одређен као потребна компетенција
за обављање послова тог радног места.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да
прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након
пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се
провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (законодавни процес) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и
организације органа (Царински закон) - провераваће се путем симулације (усмено);
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик
ниво Б1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (законодавни процес) - провераваће се путем симулације (усмено).
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Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и
организације органа (Царински закон) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик
ниво Б1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа (Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за текућу годину) - провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног
места (Међународна конвенција о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака роба
Светске царинске организације) - провераваће
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик
ниво Б1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови руковођења (управљање пројектима) - провераваће се путем
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног
места (Закон о јавним предузећима) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик
ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови руковођења (управљање пројектима) - провераваће се путем
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(усмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи из делокруга
радног места (Закон о планском систему Републике Србије) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик
ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о знању
енглеског језика, на траженом нивоу и желите
да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика
који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
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Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који сте приложили уместо усмене провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs.
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет и управљање
људским ресурсима) - провераваће се путем
психометријских тестова и интервјуа базираног
на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
- провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија или у штампаној
верзији у писарници Министарства финансија,
Кнеза Милоша 20.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени

докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама
као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинскоj управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог,
прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају
личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама. Потребно
је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на
адресу Министарства финансија, Београд, Кнеза
Милоша 20.
IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 23. децембра 2019.
године, о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона или електронске адресе
које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија, Кнеза Милоша 20 у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електорнске адресе), које наведу
у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
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XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време, осим за радно место под редним бројем 4. за
које се радни однос заснива на одређено време
и траје једну годину.
XII Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић,
тел: 011/3642-665.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на
пробном раду који је засновао радни однос на
неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време,
а који нема положен државни стручни испит,
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за
самосталан рад; изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем
које је код другог послодавца било у радном
односу, односно обављало ван радног односа
на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену
образовања који је услов за рад на тим 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, после спроведеног јавног конкурса; приправнички стаж на радним местима са високим
образовањем студија другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно са основним студијама у
трајању од најмање четири године траје једну
годину; приправник полаже државни стручни
испит до окончања приправничког стажа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем
конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју
је именовао министар финансија.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства финансија, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на
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интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи:
Министарство финансија, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац
Сектора за другостепени порески и
царински поступак
у Министарству финансија, положај у
трећој групи

Опис послова: руководи, планира, организује
и координира рад Сектора, даје стручна упутства за рад запослених у Сектору којим руководи; распоређује послове на уже унутрашње
јединице и непосредне извршиоце; учествује у
раду радних тела Владе и Народне скупштине;
сарађује са министарствима, службама Владе
и Народне скупштине, правосудним органима
и другим органима државне управе; обавља и
друге послове које одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или на специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година
радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити

практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити
писменим путем.
* Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција у
области рада управно-правни послови (општи
управни поступак) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - познавање прописа из надлежности и
организације органа (Царински закон) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет;
управљање људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 20.

2. Помоћник директора Управе за
игре на срећу

у Министарству финансија, положај у
петој групи

Опис послова: руководи пословима усклађивања прописа са међународним стандардима;
усклађује рад унутрашњих јединица у оквиру Управе; врши надзор над њиховим радом;
врши унутрашњу контролу над применом закона и других прописа од стране организационих
јединица Управе; врши унутрашњу контролу
рада и понашања запослених у вези са радом
и у случајевима када се утврди противправно
поступање или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности; учествује у припреми прописа у области
игара на срећу; руководи пословима финансијског управљања и контроле и о томе сачињава
извештаје; иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује област
рада Управе; координира сарадњу са управама у саставу Министарства финансија; подноси извештаје и друге податке о раду којима се
утврђује стање у извршавању послова; сарађује
са државним органима других земаља у циљу
размене искустава у примени прописа у области
игара на срећу; обавља и друге послове по
налогу директора Управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
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на факултету, најмање 9 година радног искуства
у струци или 7 година радног искуства у струци,
од којих најмање 2 године на руководећим радним местима или 5 година радног искуства на
руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) - провера ће
се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција у
области рада финансијско-материјални послови
(Планирање буџета и извештавање) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција у
области рада управно-правни послови (Општи
управни поступак) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет;
управљање људским ресурсима; стратешко
управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Нови
Београд, Омладинских бригада 1.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ
ОГЛАШАВАЈУ
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је конкурс оглашен у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава
на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у
конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Бесплатна публикација о запошљавању

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „Дигитална
писменост“ сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште
компетенције „Дигитална писменост“.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења, доставе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на
наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит,
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да
пријави полагање тог испита у Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс
за попуњавање положаја.

них судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова:
Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за
управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства финансија,
на интернет презентацији и oгласној табли Упарве за игре на срећу, на интернет презентацији и
oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова
у органу у ком се попуњавају положаји који су
предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
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МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18)
и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj
2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава
51 Број:112-6426/2019 од 26. јуна 2019. године
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за опште послове,
техничку и информатичку подршку,
у звању млађи саветник
Одсек за опште и информатичке
послове, Одељење за финансијске
и опште послове, Секретаријат
Министарства
1 извршилац

Опис послова: обавља послове давања стручне подршке корисницима у оквиру информационог система е-ЗУП у циљу спровођења
Закона о општем управном поступку и усклађености посебних управних поступака са Законом; пружа подршку корисницима ИТ ресурса
Министарства за омогућавањем коришћења
појединих сервиса и ресурса и отвара налоге за
коришћење интернет услуга; остварује сарадњу
са Канцеларијом за информационе технологије
и електронску управу ради ефикасног фунционисања рачунарске опреме; инсталира и одржава рачунарску и ЛАН мрежу, рачунаре, штампаче и комуникациону опрему и у сарадњи са
запосленима идентификује и отклања проблеме
функционисања рачунарске опреме и система
електронског канцеларијског пословања; администрира апликацију електронске писарнице;
води евиденцију информатичке опреме и стара
се исправности и набавци неопходне опреме;
врши процену података и прави анализе за потребе набавке услуга и добара, за једногодишње
и вишегодишње потребе Министарства; обавља
послове техничке организације састанака, скупова и других догађаја Министарства; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 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 једна година радног искуства у струци или најмање
5 година радног стажа у државним органима;
положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.
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2. Радно место интерни ревизор, у
звању саветник

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

Опис послова: Обавља послове вршења интерних ревизија система, ревизија успешности,
финансијских ревизија и ревизија усаглашености са прописима у складу са надлежношћу
Министарства утврђену законом; врши спровођење интерне ревизије коришћења средстава
ЕУ; у сарадњи са руководиоцем Групе утврђује
ревизорске налазе, анализира примедбе субјекта ревизије и учествује у доношењу ставова о
извршењу датих препорука ревизије; учествује
у изради стратешког и годишњег плана интерне
ревизије и периодичном извештавању; учествује у сталној едукацији у циљу професионалног развоја интерног ревизора; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.

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

Група за интерну ревизију
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или 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 на пословима ревизије, финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима; положен стручни испит
за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима, доступна су сва радна места и избор
кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају
опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада информатичких послова (Оffice
пакет и интернет технологије; информациону
безбедност) - провераваће се писмено путем
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) и посебна функционална компетенција
за одређено радно место релевантни прописи
из делокруга радног места (Закон о електронској
управи) - провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција зa
област рада интерне ревизије (међународни
стандарди у области интерне ревизије у јавном сектору и кодекс струковне етике; методе
и алате интерне ревизије; ревизију система,
ревизију успешности, финансијску ревизију и
ревизију усаглашености са прописисма; ревизију свих пословних процеса, укучујући и ревизију коришћења средстава ЕУ; повељу интерне
ревизије, стратешки и годишњи план интерне
ревизије; спровођење годишњег плана интерне
ревизије) и посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални
послови (буџетски систем Републике Србије;
методе и поступке финансијског планирања,
анализе и извештавања; извршење буџета) провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада јавних набавки (методологију за
припрему и израду плана јавних набавки; методологију и припрему конкурсне документације
у поступку јавних набавки) - провераваће се
усмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
кометенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне
самоуправе www.mduls.gov.rs.
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, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
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Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000
Београд или се подносе непосредно на писарници Министарства државне управе и локалне
самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд са
назнаком „За јавни конкурс” или електронским
путем на адресу: tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs.
Напомена: Ако се пријава подноси електронским путем, на месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву потписује пре почетка прве фазе
изборног поступка.
V Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, тел: 011/26-86-855 од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства државне управе и локалне
самоуправе или у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и локалне
самоуправе, Бирчанинова број 6, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству на пословима ревизије, финансијске
Бесплатна публикација о запошљавању

контроле или рачуноводствено-финансијским
пословима (за радно место под редним бројем
2); оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном стручни испиту за овлашћеног
интерног ревизора у јавном сектору (за радно
место под редним бројем 2).

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.

Кандидати који немају положен испит за
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору примају се на рад и могу обављати послове
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, најдуже годину дана од дана завршетка
обуке коју организује Централна јединица за
хармонизацију Министарства финансија, у ком
року је дужан да положи испит.

XI Врста радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да су органи у обавези
да по службеној дужности, када је то непходно
за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
орибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да учесник
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (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
Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда,

XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 8. децембра 2019.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција
и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2
(источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе. Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или email адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном место, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али
је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за
радни однос на неодређено време траје шест
месеци. Државни службеник на пробном раду,
који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар државне управе и локалне
самоуправе.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mduls.gov.rs) и огласној табли Министарствa државне управе и локалне самоуправе;
на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

www.nsz.gov.rs
27.11.2019. | Број 857 |

23

Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

компетенције, понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.

Привредни суд у Београду, председник Суда
Јован Јовановић, на основу одредби чланова 47,
54, 55, 56, 61, Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“ бр.79/05, 81/05-испр, 64/07,
67/07-испр, 116/08, 104/09, 99/14, 94/2017 и
95/2018), одредби чланова 1, 9, 10, 11 и 14 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл.
гласник РС“ бр. 2/2019) и одредби Правилника
о саставу конкурсне комисије, начину провере
компетенција, критеријумима и мерилима за
избор на извршилачка радна места у судовима и
јавним тужилаштвима („Сл. гласник РС“, 30/19)
и сагласности Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу
са Правилником о унутрашњем уређењу и стематизацији радних места у Привредном суду у
Београду оглашава

Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем
- тест);
- дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ПРИВРЕДНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Радно место техничар за
информациону-техничку подршку

Провера посебних функционалних компетенција:
- познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама
података
- познавање офис пакета и интернет технологије
- одржавање хардвера
- поседовање знања из области информационе
безбедости,
провераваће се писаним путем (тест - трајање 1
час) и усменим путем (разговор са кандидатом).

III Услови: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког смера, у четворогодишњем трајању, најмање две године радног
искуства на одговарајућим пословима, положен
државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

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

I Орган у коме се радно место попуњава:
Привредни суд у Београду, Масарикова 2
II Радно место које се попуњава:

1 извршилац

Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери
одређене опште компетенције искључују се из
даљег изборног поступка.

Опис послова: техничар за ИТ подршку инсталира и одржава системски и комуникациони
софтвер, рачунарске мреже, рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему,
администрира ЛАН мрежу у суду, пружа основно
упознавање корисника са начином рада помоћу
рачунара и прикључењем на Интернет, прати
вирусне програме на Интернету и примењује
антивирусне заштите, израђује пратећу документацију, води евиденцију у оквиру Правосудно-информационог система Србије (ПРИСС) и
помаже у обуци корисника на свим пословним
апликацијама у оквиру ПРИСС. Помаже у спровођењу статистичких послова. Обавља и друге послове по налогу систем администратора и
председника суда.

Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног
односа.

Образац пријаве и докази које прилажу кандидати који успешно прођу фазу провере компетенција пријаву на конкурс:
1. оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије
2. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених
3. оригинал или оверена копија дипломе којом
се потврђује стручна спрема
4. оригинал или оверена копија потврде да учеснику раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности
из радног односа издате од стране државног
органа у коме је учесник конкурса био у радном
односу

V Врста радног односа: Радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време, уз обавезан пробни рад за оне који
први пут заснивају радни однос у државном
органу.
Место рада: Београд, Масарикова 2
VI Изборни поступак се састоји из више обавезних фаза у којима се провeравају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
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Време припреме усменог задатка је 15 минута.
VII Општи услови за рад: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде
радне дужности и радног односа, да учесник
конкурса има општу здравствену способност за
рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:

5. оригинал или оверена копија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад
6. уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван (не старији од шест месеци)
7. оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
период је стечено радно искуство у струци)
8. оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном државном стучном испиту
9. други докази о стеченим знањима и вештинама
9. кандидат у обрасцу пријаве заокружују начин
на који жели да се прибављају подаци из службених евиденција.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16),
прописано је између осталог да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
изврши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.
Сви докази прилажу се у оригиналу или копији
која је оверена код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног
судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема а
која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
IX Рок за подношење доказа: кандидати који успешно прођу фазу провере посебних
функционалних компетенција, 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 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 суда.
X Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања огласа у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији суда. Уредно попуњен, потписан и одштампан Образац пријаве доставља се на адресу
Суда, Масарикова 2, Београд, са назнаком: „За
јавни конкурс“.
Приликом предаје пријаве на конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку.
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Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин према подацима назначеним у пријави за доставу
обавештења.
XII Изборни поступак: Са кандидатима који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне конкурсна комисија
ће спровести изборни поступак у просторијама
Привредног суда у Београду, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или
телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
Изборни поступак ће започети по истеку рока за
подношење пријава.
XIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Секретар суда Петар
Штулић, контакт телефон: 011/2060-120 или
зграда суда Београд, Масарикова 2, први спрат,
канцеларија бр. 120.
Напомене: Кандидати заснивају радни однос
на неодређено време. Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве
биће одбачене рeшењем конкурсне комисије.
Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода
из матичних књига рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Обавештавају се учесници конкурса
да ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
Привредни суд у Београду не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере,
националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету
и отворена је за све који испуњавају прописане
услове. Сви изрази, појмови, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Привредног суда у Београду, периодичном издању Националне службе за
незапослене и на порталу е-Управе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Са седиштем у Ранилугу

Директор Центра за социјални
рад Косовска Каменица, седиште Ранилуг
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; најмање 5 (пет) година радног искуства у струци. Кандидат за директора
уз прописану конкурсну документацију подноси
програм рада за мандатни период, који разматра
Управни одбор у поступку давања мишљења за
именовање директора. Пријава на конкурс треБесплатна публикација о запошљавању

ба да садржи: радну биографију, оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, препис дипломе или уверење о степену стручне спреме, извод
из радне књижице о укупном радном искуству и
потврду да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. Непотпуне
и неблаговремене пријаве кандидата Управни
одбор Центра неће разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве доставити на адресу: Центар за социјални рад Кос. Каменица са седиштем у Ранилугу,
38367 Ранилуг, са назнаком: „За конкурс“.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 43
тел. 034/332-627

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да
има 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; да кандидат има
најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију подноси и програм рада за
мандатни период за који се именује. Конкурс се
објављује у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве са биографијом кандидата и конкурсном документацијом, одговарајућим исправама о испуњености
услова: уверење о држављанству (оригинални
документ, не старији од 6 месеци); уверење суда
да лице није под истрагом и да се против њега
не води поступак - оригинални документ; оверена фотокопија дипломе и потврда о радном
искуству у струци - оригинални документ се подносе на адресу: Центар за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу, Светозара Марковића
43, 34000 Крагујевац, са назнаком „Пријава на
конкурс“. Изборни поступак спроводи Управни
одбор Центра за социјални рад и у том поступку разматра приспеле пријаве, сачињава листу
кандидата који су испунили прописане услове
и доставља је скупа са мишљењем надлежном
органу јединице локалне самоуправе. Директора Центра за социјални рад именује Скупштина
града Крагујевца, на основу конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра
за социјални рад и сагласности министарства
надлежног за социјалну заштиту.

НИШ
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр.
40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10684/2019 од 30. октобра
2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде - Управа за извршење
кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд
Радна места која се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
НИШУ

1. Радно место за лабораторијске
техничке послове
у Служби за здравствену заштиту, у
звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, медицинске струке - лабораторијски техничар, положен
државни стручни испит или стручни испит у
области здравствене заштите, најмање 2 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено, вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Радно место инструктор аутомеханичар
у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, машинске
струке, смер ауто-механичар, положен државни
стручни испит и најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

3. Радно место возач инструктор
у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, саобраћајне
струке, положен државни стручни испит и нај27.11.2019. | Број 857 |
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мање 2 године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

4. Радно место инструктор бравар
у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, машинске
или техничке струке, положен државни стручни испит и најмање 2 године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Радно место инструктор
конфекционар
у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, текстилне
или кројачке струке, најмање 2 године радног
искуства у струци и положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Радно место оператер на ЦНЦ
машинама
у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен
државни стручни испит и најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима.

7. Радно место за људске ресурсе
у Служби за опште послове у звању
сарадника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области Правне науке на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним
струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о државнм службеницима
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.
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8. Радно место за послове у
писарници

у Служби за опште послове у звању
референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, друштвеног
смера, положен државни стручни испит најмање и најмање две године радног искуства,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; вештина
комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

9. Радно место обезбеђење завода

Служба за обезбеђење, звање командир
4 извршиоца

Услови: завршена средња школа, положен
испит за звање командира и радно искуство у
Служби за обезбеђење, односно на истим или
одговарајућим пословима у складу са законом
од шест месеци и током приправничког стажа,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција и Правилника о начину обављања
послова у Служби за обезбеђење у заводима за
извршење кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.
Место рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб
III Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса
као и назив радног места за које се конкурише,
име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт
телефон, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се
конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од 30
дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци) заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос у

државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био
у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здраствене заштите или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту (кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту; у складу са чланом 101.
Закона о државним службеницима државни
стручни испит нису дужни да полажу државни
службеници који су здравствени радници или
здраствени сарадници у Управи за извршење
кривичних санкција, који су у обавези да полажу
или су положили стручни испит у области здравствене заштите - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за звање командир
за радно место под редним бројем 9;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места; наведену изјаву могуће је преузети на
интернет презентацији Министарства правде:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.
php.
Документа о чињеницама о којиме се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за
рад у државним органима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде
други органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским

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

Администрација и управа

управама.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а
која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
IV Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (члан 45. став 1. Закона о
државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом
253. став 4. Закона о извршења кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може
се примити лице које је осуђено због кривичног
дела које се гони по службеној дужности, лице
против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности,
лице које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и лице за
које, у складу са прописима којима је уређено
вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање „Послови“.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку спровешће се у
просторијама наведених завода.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном
или телеграмом, на контакте (бројеве телефона
или адресе) које наведу у својим пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места“.
VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и
Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-305.
IX Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да
се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему
и испуњава остале услове одређене законом,
другим прописом и правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
државном органу, ако му раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци. Као
државни службеник на извршилачком радном
месту може да се запосли и лице које нема полоБесплатна публикација о запошљавању

жен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у року утврђеном овим законом.
Државни службеник који је у радном односу на
неодређено време мора да има положен државни стручни испит. Пробни рад је обавезан за све
који први пут заснивају радни однос у државном
органу, а нису приправници, нити раде у кабинету.
Државни службеник на пробном раду који је
радни однос засновао на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Кандидати који конкуришу на радно место обезбеђење завода под редним бројем 9 морају да
имају посебан стручни испита за звање командира.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или суду или од
стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-управе и на огласној табли Управе
за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НОВИ ПА ЗАР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ТУТИН
36320 Тутин, Револуције 4
тел. 020/812-101

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован:
држављанин Републике Србије, који је стекао
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких
и андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив дипломирани социјални радник и

има најмање 5 година радног искуства у струци; да није под истрагом и да се против њега
не води кривични поступак; да није осуђиван.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија), доказ о стручној спреми,
доказ о радном искуству у струци, радну биографију, уверење да није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, уверење
да није осуђиван. Уз прописану конкурсну документацију кандидат подноси и програм рада за
мандатни период на који се врши именовање.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс за именовање директора”.

НОВИ СА Д
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“

21235 Темерин, Новосадска 324
тел. 021/843-695
e-mail: kctemerin@gmail,com
www.kctemerin.org.rs

Директор Културног центра „Лукијан
Мушицки“
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора КЦ „Лукијан Мушицки“ Темерин може бити именовано лице које
испуњава следеће услове: да има стечено високо образовање на студијама другог степена
(диплома академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
стурковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; да
има најмање 5 (пет) година радног искуства, да
нема законских сметњи за његово именовање.
Кандидат за директора дужан је да као саставни
део конкурсне документације приложи и предлог програма рада и развоја установе за период од 4 (четири) године. Директор се именује на
мандат на четири године. Уз пријаву кандидат
треба да достави следеће доказе: диплому о
завршеном факултету (оверену фотокопију не
старију од шест месеци), оверену копију радне
књижице или потврду послодавца, биографију
кандидата која мора да садржи елементе који
доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду, уверење да кандидат није правоснажно осуђиван, уверење не старије од шест
месеци, да се против кандидата не води истрага
и да против њега није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену копију), извод
из матичне књиге рођених, предлог програма
рада и развоја установе за период од 2020-2024
године. Лекарско уверење се доставља након
спроведеног поступка избора. Пријаве са доказима о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 (осам) календарских дана од
дана објављивања на сајту Националне службе
за запошљавање, на адресу: Културни центар
„Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324,
21235 Темерин. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се одбацују и исте се неће разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
27.11.2019. | Број 857 |
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
„МИЛОШ БЕСПОКЕ“ ДОО
Београд, Вишњићева 4

Шивач текстилних производа
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: II - IV степен стручне спреме. Трајање
конкурса: до попуне. Начин конкурисања: телефон 061/2390-848, контакт особа: Милош Девић
или директно јављање послодавцу: Вишњићева
4, од 07.00 до 16.00.

BODY BOOST BED DOO
11231 Ресник, Брестовачка 10/1
тел. 063/369-883
e-mail: bbbmed9001@gmail.com

Контролор квалитета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, у занимању машинске, електро
и технолошке струке; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на телефон: 063/369883.

“АКТИВА 92” ДОО
11070 Нови Београд, Гандијева 148а/II лок.79
тел. 011/227-41-21

Књиговодствени и административни
послови
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, економиста или економски техничар, радно искуство 3 године, познавање рада на рачунару (MS
Office), познавање енглеског језика. Пријаве
слати на имејл: aktiva92.doo@gmail.com у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.

DIPeM DOO
11090 Београд, Видиковачки венац 17б
тел. 065/444-80-90
e-mail: aleksandar@dipem.rs

Ауто-перач
Опис посла: рад у перионици и помоћни послови у сервису.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије.

“PRIČA CATERING“ DOO
22330 Нова Пазова, Његошева 53
тел. 060/422-0306

Кувар

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме занимање кувар; најмање 6 месеци искуства на
истим или сличним пословима. Рад је у сменама, ноћни рад. Обезбеђени су исхрана и превоз.
Кандидати се могу јавити на телефон: 060/4220306.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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СЗР ЗА ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ
„ЛАЗАР ПЛУС“ СУБА СРЂАН ПР
Београд - Нови Београд

Радник у хемијском чишћењу (прање
и пеглање)
УСЛОВИ: минимум основна школа, пожељно
радно искуство. Место рада: Нови Београд. Сви
заинтересовани кандидати се могу пријавити у
року од 15 дана на контакт телефоне: 011/3118164 и 011/311-8165.

НЕВЕНА НИШАВИЋ ПР
„МНН ТРЕНД“

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

11000 Београд, Цвијићева 10
тел. 064/444-9981

Продавац гардеробе
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.
Сви заинтересовани кандидати се могу пријавити на контакт телефон: 064/444-9981, Невена
Нишавић.

„КОКА ПЛУС“ ДОО
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 42
тел. 064/823-73-40

Продавац

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Пријаве
слати у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

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.

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

ТИС „МИТРОВИЋ“ ДОО
11000 Београд, Гочка 53љ
тел. 063/1140-439

Комерцијалиста

Продавац мешовите робе

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

5 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама.

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

Опис посла: презентовање и продаја нашег
асортимана на терену.

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

Рефилер у малопродајном објекту

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

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

www.nsz.gov.rs

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД

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.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу послати радну биографију на горенаведену имејл-адресу или се јавити путем телефона, особа за контакт: Марко Станимировић.

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

Трговина и услуге

АС И СТР
„МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР” ДОО

Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555, 2472-276, 3971-240, 3972062
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

Руководилац ауто-сервиса, шеф
пријемног одељења
УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне спреме), дипломирани машински
инжењер / мастер инжењер машинства (VII/1
степен стручне спреме), без обзира на смер, са
радним искуством у ауто-индустрији; машински
инжењер (VI/1 степен стручне спреме), инжењер
машинства (VI/2 степен стручне спреме), дипломирани машински инжењер / мастер инжењер
машинства (VII/1 степен стручне спреме) за
моторна возила или возила са унутрашњим
сагоревањем; радно искуство: 3 године; рад на
рачунару (Word, Excel, Access, Internet), знање
енглеског језика на средњем нивоу, возачка
дозвола Б категорије. Услови рада: обезбеђен
смештај, пробни рад 1 месец. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе на
мејл-адресу, да контактирају послодавца путем
телефона или да се лично јаве на адресу послодавца, радним даном од 10.00 до 12.00 часова,
особа за контакт: Бојана Николић

Самостални ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар, IV степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; радно искуство: 3 године;
возачка дозвола Б категорије. Услови рада:
обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да
доставе на мејл-адресу, да контактирају послодавца путем контакт телефона или лично да се
јаве на адресу послодавца, радним даном од
10.00 до 12.00 часова, особа за контакт: Бојана
Николић.

„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.
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.
Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2
telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје

место рада: Београд, Бор, Чачак,
Јагодина, Крагујевац, Краљево,
Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар,
Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац,
Пријепоље, Прокупље, Шабац,
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица,
Суботица, Ужице, Ваљево, Врање,
Зајечар, Зрењанин и Кикинда
200 извршилаца

УСЛОВИ: III - VII степен стручне спреме; без
обзира на радно искуство. Врста радног односа: уговор о делу. Трајање конкурса: до попуне.
Посебна знања и вештине: основно познавање
рада на рачунару и енглески језик на почетном
нивоу. Заинтересовани кандидати могу слати
радне биографије на горе назначену мејл-адресу послодавца.

Монтер - техничар за
телекомуникације

на одређено време, пробни рад 6
месеци, место рада: Београд, Нови Сад,
Крагујевац
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (електротехника, механика и слично); без
обзира на радно искуство. Трајање конкурса:
до попуне. Посебна знања и вештине: основно
познавање рада на рачунару. Заинтересовани
кандидати могу контактирати своје саветнике за
запошљавање за информације о начину конкурисања.

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

Ауто-механичар у сервису
аутомобила

путнички програм FIAT I LANCIA
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство најмање 6 месеци.
Услови рада: обезбеђена исхрана и смештај (за
лица ван Београда), пробни рад 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве послодавцу
на наведени број телефона

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА
„ЦАКИЋ” ДОО
Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/325-1225

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: V и VI степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил; радно искуство 12
месеци на пословима возача. Посебна знања и
вештине: возачка дозвола Б категорије, лиценца за инструктора вожње. Услови рада: рад у
сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Конкурс је отворен до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да
доставе на горе наведени контакт телефон, радним даном од 08.00 до 22.00 часа. На заказани
разговор донети радну биографију на увид.

Посао се не чека, посао се тражи
27.11.2019. | Број 857 |
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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
5 извршилаца

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

МИЉАКОВАЧКИ ОДМОР
11090 Београд, Миљаковачке стазе 44е
тел. 064/9610-173

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, у наведеном
занимању. Рад са старим лицима, рад у сменама.

Неговатељица
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме. Рад са
старим лицима, рад у сменама.

Спремачица

рад у сменама

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Медицинска сестра - техничар
општег смера

на осталим болничким одељењима
10 извршилаца

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти, општег смера - гипсар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са
просечном оценом), оверен препис или фотокопију дипломе 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 испита на пословима пружања здравствене
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип),
биографију са адресом и контакт телефоном.
Пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим
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или сличним пословима. Наведена документа не
смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. Пробни рад је шест месеци. Пријаве
са непотпуном документацијом или које нису у
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на
разговор.

ИНСТИТУТ ЗА
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
„ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Радник обезбеђења без оружја чувар
на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно образовање и радно искуство од 12 месеци
на пословима обезбеђења и лиценца за вршење
основних послова службеника обезбеђења - без
оружја. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе следећа документа: кратку пословну биографију (са контакт подацима); оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој/
основној школи са којом конкуришу; уверење
о држављанству; уверење да кандидат није
осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак. Описи послова за наведена радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и
послова у организационим јединицама Института и кандидатима је доступан на увид у просторијама Одсека за правне, кадровске и административне послове Института, радним данима
од 14 до 15 часова. Кандидати подносе једну
пријаву и оверена документа за радно место за
које конкуришу. Пријаве и доказе о испуњености
услова кандидати могу предати лично на писарници Института или послати поштом на наведену адресу, са назнаком „За конкурс за запошљавање“. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Одлука о избору за пријем
у радни однос кандидатима ће бити достављена
поштом на пријављену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете
у разматрање.

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

Возач у санитетском превозу
Опис посла: Врши санитетски превоз пацијената и то: оправдан и медицински неопходан
санитетски превоз и хитан санитетски превоз;
помаже приликом интервенције у премештању
пацијената и код уношења и изношења пацијената у и из возила у циљу да се иста обави на
што бржи и ефикаснији начин; дужан је да зна
протокол прве медицинске помоћи; стара се за
возило, пријављује све неправилности у раду
возила и кварове на возилу; о томе обавештава шефа возача(усмено и писмено записујући
у књигу евиденције кварова); врши поправке
мањих кварова на возилу с обзиром на своје
стручно знање и опремљеност алатом и материјалом; стара се о хигијени возила; надзире
исправност функције система за оксигенацију
односно функционисање боце са кисеоником
и регулатора за проток кисеоника у возилу;
при преузимању смене контролише исправ-

ност возила и његову прописану опремљеност;
одговоран је за безбедност у саобраћају медицинске екипе и животно угрожених пацијената;
материјално одговара за стање и комплетност
возила и опреме у њему; води евиденцију и на
време пријављује потребу за поновном регистрацијом возила; у случају удеса обавезно обавештава МУП, шефа возача и начелника службе
којој припада; уредно води путни налог и евиденцију о количини горива које сипа у возило у
складу са правилником о употреби санитетских
возила и исте дневно предаје благајнику; за свој
рад одговоран је шефу возача, главној сестри
Дома здравља, начелнику службе којој припада,
помоћнику директора за немедицинска питања
и директору Дома здравља.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
средње образовање; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оверену фотокопију возачке дозволе (важи само за старе возачке дозволе) или
одштампан извод из возачке дозволе (важи само
за нове возачке дозволе са чипом); фотокопију
личне карте или очитану чиповану личну карту. Оригинали или оверене фотокопије не смеју
бити старији од 6 месеци. Изабрани кандидат је
обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово,
34220 Лапово, Иве Андрића 9, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс за заснивања радног
односа за радно место возач у санитетском превозу“. На полеђини коверте обавезно написати
име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу добити на телефон 034/853-349.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Дом здравља Лапово.
Избор кандидата ће извршити директор Дома
здравља Лапово. Кандидати су обавезни да у
својим пријавама наведу имејл-адресу на коју
ће им бити послата одлука о избору кандидата.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена
на интернет страници www.dzlapovo.rs чиме се
сматра достављеном кандидату.

СЗР ОПТИКА „МАЈА“
МАРИЈА РАДОСАВЉЕВИЋ
е-mail: marija_r75@yahoo.com

Оптичар

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер - оптичар; обавезно радно искуство на пословима
оптичара минимум 3 године; основно познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати своју радну
биографију могу доставити на мејл: marija_r75@
yahoo.com, најкасније до 20.12.2019.

www.nsz.gov.rs

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор стоматологије изабрани
лекар

за рад у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту, на одређено време

УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен стоматолошки факултет, положен стручни
испит, поседовање лиценце или решење о упису у Комору. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
за рад у струци; оверену фотокопију лиценце или решење о упису у Комору. Пријавом на
оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Кадровска служба Дома здравља. Приликом
заснивања радног односа, кандидат је дужан да
достави лекарско уверење као доказ о здравственој спсобности за послове за које се прима.
Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе
о испуњености услова у оригиналу или у овереном препису, уверење о држављанству, доказ
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве на оглас доставити писарници Дома здравља Нови Пазар на горе наведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Референт за финансијскорачуноводствене послове

за рад у Служби за финансијскорачуноводствене послове

УСЛОВИ: завршена средња економска школа,
IV степен стручне спреме, економски техничар
и минимум две године радног искуства на овим
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: пријаву у којој наводе за које послове се
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; потврду да
се против кандидата не води истражни и кривични поступак. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду,
кандидат мора испуњавати и посебне услове, а
то је радно искуство у здравственој установи у
трајању од најмање две године. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата биће
истакнута на огласној табли Опште болнице
Бесплатна публикација о запошљавању

Нови Пазар у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата. Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве са документацијом
доставити на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“, од 07 до 14 сати или на
горе наведени контакт телефон.

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

Медицинска сестра - техничар у
интензивној нези нивоа 3

на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања, Одсек
кардиохируршког интензивног лечења

Медицинска сестра - техничар у
хемодијализи

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања дијализа

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.

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

Лекар специјалиста ургентне
медицине

на одређено време, за потребе Центра
за ургентну медицину, 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. Избор кандидата обавиће се на
основу интервјуа са кандидатима који обављају
стручне Комисије Клиничког центра Крагујевац.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; уверење о
положеном специјалистичком испиту; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); кратка биогра-

фија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места
конкуришу са називом организационе јединице
(било да конкуришу на једно радно место или
на више радних места). Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу
коју је издала надлежна комора (ако је кандидат
у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас
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 општи смер

средња стручна спрема, на одређено
време од 6 месеци, са пробним радом од
3 месеца
5 извршилаца

ОСТАЛО: 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. Избор кандидата обавиће се на
основу интервјуа са кандидатима који обављају
стручне Комисије Клиничког центра Крагујевац.
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Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре са средњом школском
спремом; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно
искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду
о радном стажу од стране Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати
су у обавези да на пријави наведу за која радна
места конкуришу (било да конкуришу на једно
радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
дозвола за рад - лиценца 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)”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Мајстор одржавања

Помоћни радник на нези болесника

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

средња стручна спрема - електро
смер), Служба за техничке послове,
на одређено време од 12 месеци, са
пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

основна школа, на осталим болничким
одељењима, на одређено време од 12
месеци због повећаног обима посла и са
пробним радом од 3 месеца
5 извршилаца

ОСТАЛО: 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. Избор кандидата обавиће се на
основу 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 (средња
стручна спрема - електро смер); 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 су у обавези да на пријави
наведу за које радно место конкуришу. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).
Уколико изабрани кандидат не достави 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)”.

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. Избор кандидата обавиће се на
основу 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 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
о радном стажу од стране Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати
су у обавези да на пријави наведу за која радна
места конкуришу (било да конкуришу на једно
радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).
Уколико изабрани кандидат не достави 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)”.
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34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

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

Медицина

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

Конкурс објављен 23.10.2019. године у публикацији “Послови” поништава се за два радна места и то: радник на обезбеђењу (средња стручна
спрема), на одређено време од 12 месеци и са
пробним радом од 3 месеца. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Техничар одржавања
информационих система и
технологија

за рад на Одељењу за правне, кадровске
и опште послове у Служби за правно и
економско-финансијске послове Опште
болнице Крушевац, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање.

2. Портир/чувар

за рад на Одељењу за послове
безбедности, телефонске централе
и унутрашњег транспорта Службе за
техничке, помоћне и друге сличне
послове Опште болнице Крушевац,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу уредбе;
лиценца или уверење о положеном стручном
испиту за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја.

3. Спремач/спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге
за рад на Одељењу за одржавање
хигијене објеката и простора Службе
за техничке, помоћне и друге сличне
послове Опште болнице Крушевац,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

4. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад на Одељењу опште неурологије
Службе за неурологију Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
за радно место бр. 1: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), за радно
место бр. 2: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанБесплатна публикација о запошљавању

ства о завршеној основној школи са потврдом о
радном искуству на наведеним пословима, оверену фотокопију лиценце или уверења о положеном стручном испиту за вршење основних
послова службеника обезбеђења - без оружја,
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), за радно место бр. 3: молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме), за радно
место бр. 4: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
(уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног
органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној
коверти са назнаком “За оглас”, са називом и
редним бројем радног места за које се конкурише, а на наведену адресу.

них релевантних података за доношење одлуке
о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за кадровске и административне послове Опште
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или
доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве
и непотпуна документација неће бити узета у
разматрање при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983

Портир/чувар

на одређено време ради замене
запосленог који је на дужем боловању

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
средње образовање или основно образовање
и најмање дванест месеци радног искуства у
наведеном звању. Уз пријаву поднети: краћу
биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом
током школовања, фотокопију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца (други доказ о радном искуству),
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге венчаних уколико је
кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/
очитану личну карту. Лекарско уверење којим
се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан
оглас, уверење да се не води кривични поступак
и уврење да није осуђиван, дужан је да достави
кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор,ради прибављања додат-
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ОПШТА БОЛНИЦА
„ДР АЛЕКСА САВИЋ“

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

Доктор медицине

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге

18400 Прокупље, Пасјачка 2

са пробним радом од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање - медицински
факултет: на интегрисаним академским студијам, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен
стручни испит, лиценца. Кандидати подносе:
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету, оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце издате од
надлежне коморе.

Виши радиолошки техничар
са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање здравствене
струке, смер радиолошки на струковним студијама првог степена(основне струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање две године по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, положен стручни
испит, лиценца. Кандидати подносе: пријаву са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе (уверења)
о завршеним основним струковним студијама
односно студијама здравствене струке, смер
радиолошки, оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате код надлежне коморе.

Спремач-спремачица у којима се
пружају здравствене услуге
са пробним радом од три месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе (уверења) о завршеној основној школи.

Помоћни радник (у кругу)

у одсеку за прање и дистрибуцију веша,
одржавања хигијене, са пробним радом
од три месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе (уверења) о завршеној основној школи.
ОСТАЛО: Пријаве слати искључиво поштом на
горе наведену адресу са назнаком „Пријава на
конкурс“. Неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање и неотворене ће се вратити
пошиљаоцу. Пријава са непотпуним подацима и
непотпуном документацијом ће бити одбијена.
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14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/3150-020

оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Пријаве слати лично или
путем поште на горе наведену адресу са назнаком пријава на конкурс.

у Јединици за правно, економскофинансијске, техничке и друге сличне
послове

Доктор медицине изабрани лекар

УСЛОВИ: завршено основно образовање.
Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о завршеном основном образовању;
извод из матичне књиге рођених уверење о
држављанству; лекарско уверење о здравственој способности. Опис послова одређен је Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Дому здравља Осечина. Послови
и задаци: одржава хигијену просторија и опреме
у коме се обавља здравствена делатност; одржава 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 здравствене установе; ради и друге послове
и задатке по налогу непосредног претпостављеног; за свој рад одговара главној сестри Дома
здравља. Непотпуне и неблаговремене понуде
неће се разматрати. Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року
од 15 дана од дана доношења одлуке о избору.
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.
Пријаве слати лично или путем поште на горе
наведену адресу са назнаком пријава на конкурс.

УСЛОВИ: завршено високо образовање: 1) на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године или 2) на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни
испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном VII 1 степену стручне спреме, медицински факултет; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту. Опис послова одређен је Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина: превенира,
дијагностикује и лечи болести, повреде и друге
физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединца и породице,
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено
стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и
спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује
сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
учествује у посебним програмима (вакцинација,
мере у току епидемија и масовних несрећа, мере
за рано откривање болести); обавља прегледе и
упућује на даљу дијагностику и специјалистичке
прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,
одређује дужину привремене спречености за
рад због болести или повреде; прописује лекове
и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом
стању и упућује на оцену радне способности,
иде у кућне посете; збрињава пацијенте на
месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање
хитне медицинске помоћи, по потреби прати
пацијента у хитном санитетском транспорту до
одговарајуће здравствене установе; учествује
у унапређењу квалитета здравствене заштите;
обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење
здравствене заштите; ради као изабрани лекар;
утврђује време и узрок смрти; ради и друге
послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања које му наложи непосредни
руководилац; за свој рад одговара непосредном
руководиоцу и директору Дома здравља Осечина. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се
разматрати. Обавештење о избору кандидата,
кандидатима ће бити достављено у року од 15
дана од дана доношења одлуке о избору. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који

Возач санитетског возила

у Јединици за правно, економскофинансијске, техничке и друге сличне
послове

УСЛОВИ: завршено средње образовање; положен возачки испит Б категорије. Потребна
документација: оверена фотокопија дипломе
о завршеном IV степену стручне спреме-возач
моторног возила; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лекарско уверење о здравственој способности за управљање
моторним возилом. Опис послова одређен је
Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Дому здравља Осечина. Послови
и задаци: врши хитан санитетски превоз пацијената; врши санитетски превоз пацијената, који
није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења
непокретних пацијената; одржава, прати и води
евиденцију о исправност возила и опреме у
возилу; одговоран је за средства рада и њихово правилно коришћење, требује резервене
делове, потрошни материјал, потребан алат и
опрему; врши свакодневни преглед исправности возила и стара се о њиховом одржавању;
предлаже слање возила у одговарајући сервис
уколико нема могућности да се поправка изврши одмах у куругу Дома здравља: даје предлог
о замени дотрајалих делова како би возило било
што дуже у употреби; води књигу о замењеним
деловима и исте враћа у магацин; одговоран је
за алат и инвентар; обавља и друге послове по
налогу руководиоца; за свој рад одговоран је
начелнику јединице. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Обавештење
о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 15 дана од дана доношења
одлуке о избору. Кандидати који се јаве на

у Јединици за здравствену заштиту
одраслог становништва
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могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве
слати лично или путем поште на горе наведену
адресу са назнаком пријава на конкурс.

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за потребе Службе за педијатрију
са педијатријским одељењем и
специјалистичким кабинетима, на
одређено време до шест месеци ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности

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

Техничар одржавања одеће

за потребе Одсека за прање и
дистрибуцију веша у Служби за
техничке и помоћне послове,
на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог са
боловања

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

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих са одсеком за ХМП, кућним
лечењем и здравственим амбулантама
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: медицински
факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године - доктор
медицине, на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године - доктор медицине; положен стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији слеБесплатна публикација о запошљавању

дећа документа: диплома медицинског факултета о завршеној школи, уверење о положеном
стручном испиту, лиценца за докторе медицине,
уверења о држављанству не старије од 6месеци, извода из матичне књиге рођених/венчаних,
уколико је кандидат променио презим, уверење
суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван не старије од 6 месеци,
ЦВ - кратка биографија.

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: високо образовање - стоматолошки
факултет 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, стоматолошки
факултет VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци
радног искуства у звању доктора стоматологије.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
фотокопији следећа документа: ЦВ кратка биографија, диплома о завршеној школи, уверење
о положеном стручном испиту, лиценца за рад,
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење суда да се не води кривични поступак, не
старије од 6 месеци, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6
месеци

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме
(средња медицинска школа смер лабораторијски
техничар); положен стручни испит; лиценца или
решење о упису у надлежној комори; најмање 6
месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
диплома о завршеној школи, уверења о стручном испиту, лиценца, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење суда
да се не води кривични поступак, не старије од 6
месеци, уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван не старије од 6 месеци, ЦВ - кратка биографија.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
УСЛОВИ: завршено средње образовање, познавање рада на рачунару, одржавање истих;
радно искуство на одржавању здравственог
информационог система најмање 1 годину. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
фотокопији следећа документа: следећа документа, ЦВ - кратка биографија, диплома о завршеном средњем образовању, доказ о радном
искуству на одржавању здравственог информационог система, оверена фотокопија уверења о
држављанству не старије од 6месеци, оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
уверење суда да се не води кривични поступак,
не старије од 6 месеци, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван, не старије од
6 месеци.

Возач у ХМП и санитетског превоза
УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV
степен стручне спреме; положен возачки испит
најмање Б категорије, курс прве помоћи. Као
доказ испуњености услова за радно место кан-

дидати су дужни да доставе следеће: ЦВ - кратка биографија, оверена фотокопија дипломе о
завршеној школи, фотокопија возачке дозвозоле најмање Б категорије, оверена фотокопија
уверења о држављанству не старије од 6месеци, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван,
не старије од 6 месеци, уверење о здравственој
способности за професионалне возаче не старије од 6 месеци

Спремач/спремачица просторија где
се пружају здравствене услуге
УСЛОВИ: завршено најмање основно образовање. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној фотокопији следећа документа: ЦВ кратка биографија, диплома о завршеној школи,
уверења о држављанству не старије од 6месеци, извода из матичне књиге рођених, уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван,
не старије од 6 месеци, уверење суда да се не
води кривични поступак, не старије од 6 месеци.
УСЛОВИ: за сва радна места - опис послова из
Каталога описа послова који је саставни део
Правилника о систематизацији радних места Дома здравља. Пријавом на оглас кандидат
даје своју писмену сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Кандидати који
испуњавају услове огласа, могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација,
које могу бити важне за доношење одлуке о
пријему. Коначну одлуку доноси директор. Кандидататима који не буду изабрани не враћа се
конкурсна документација, а исту могу преузети у
просторијама управе. Изабрани кандидати дужни су да доставе лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и
фотокопију личне карте. Потребна документа
доставити лично у коверти или поштом на адресу: Дом здравља Сокобања, Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања, са назнаком „Пријава
на оглас“ (назначити позицију).

„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.
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX APOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно
радно искуство у траженом занимању; рад на
рачунару, основни ниво - обавезно; енглески
језик, почетни ниво - пожељно; стручни испит
- пожељно.
ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен превоз.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем имејла или да се
јаве на горенаведене бројеве телефона, особа
за контакт: Јасминка Шврака.

Индустрија и грађевинарство
„ПАВЛЕ“ ДОО

Опис посла: израда делова вагона.

26000 Панчево, Стевана Шупљикца 16
тел. 063/617-151
e-mail: jeca@pavle.rs

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно
радно искуство у траженом занимању.

Радник у производњи
на одређено време
3 извршиоца

УДЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме. Посебна знања и вештине: основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook). Услови рада: рад у сменама, обезбеђена исхрана, пробни рад. Слање пријаве за посао
мејлом. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/617-151, Јелена Тмушић.

„MITROS FLEISCHWAREN“
DOO SREMSKA MITROVICA

22000 Сремска Митровица, Јарачки пут бб
тел. 066/808-3036
e-mail: ma@mitros.rs

Руковалац парних котлова
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме, сертификат за руковање парним
котловима. Радно искуство минимум 6 месеци.
Пријаве слати на e-mail: ma@mitros.rs. Рок за
пријаву 14.12.2019.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК

Гроцка, Врчин, Авалска 120
тел. 011/8054-353
e-mail: office@feroplast.com

1. Металостругар
3 извршиоца

2. Металоглодач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Обезбеђен превоз, смештај, исхрана, пробни рад 1 месец. Трајање конкурса:
30.04.2020. године. Разговор са послодавцем
сваког радног дана од 08 до 15 часова на адреси: Врчин, Авалска 120. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем имејл-адресе или да се јаве на контакт
телефон, особа за контакт Дејан Миладиновић.

Радник у магацину

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

на одређено време 3 месеца, уз
могућност продужетка радног односа
10 извршилаца

Опис посла: монтажа челичних и заштитних
ограда на путевима.

Опис посла: послови ручног палетара, рад на
утовару, истовару и слагању робе.

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.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на занимање и радно искуство; пожељна
возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен превоз, смештај и исхрана, дужина радног времена 8 сати дневно, рад у сменама, ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне.

„МИТРОМОНТ“ ПР

Оператер у производњи

на одређено време 3 месеца уз
могућност продужетка радног односа
40 извршилаца

Опис посла: сечење гумених црева, монтажа
делова од гуме.

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

Бравар

на одређено време 30 месеци, место
рада Суботица
7 извршилаца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на занимање и радно искуство. Обезбеђен
превоз, смештај и исхрана, дужина радног времена 8 сати дневно, рад у сменама, ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне.

Помоћник вариоца

Опис посла: израда делова вагона.
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Рума, Индустријска 71
тел. 069/1112-756 (8-16 часова)
е-mail: posao@hutchinson.com

Радник на монтажи ограде
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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.

„HUTCHINSON” DOO RUMA

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

Посао се не чека, посао се тражи

CO2 заваривач

на одређено време 30 месеци, место
рада Суботица
7 извршилаца

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.

на одређено време 3 месеца уз
могућност продужетка радног односа
5 извршилаца

Опис посла: МИГ/МАГ заваривање, електро
заваривање, браварски послови.
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УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на занимање и радно искуство; познавање
МИГ/МАГ заваривања, електро заваривања и
браварских послова. Обезбеђен превоз, смештај
и исхрана, дужина радног времена 8 сати дневно, рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса:
до попуне.

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

Заваривач

место рада: Прахово - Неготин, на
одређено време
5 извршилаца

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG
поступком, у свим позицијама.
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без
обзира на занимањe; радно искуство: минимум
3 године. Услови рада: теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
рад ван просторија послодавца, пробни рад 3
месеца, пожељно поседовање једне од лиценци

за заваривање REL, MIG, MAG или TIG поступком, у свим позицијама. Трајање конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
радне биографије да доставе на горе наведени
мејл, да контактирају послодавца путем контакт
телефона или да проследе радну биографију на
адресу послодавца: Радујевачки пут бб, 19330
Прахово.

ма, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад
ван просторија послодавца, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне.

„ELIXIR MЕG“ DOO

Опис посла: одржавање и поправка електричних постројења, разводни ормари, повезивање
машина и постројења кабловима, поправка
електричне инсталације, електромоторног развода, испитивање исправности.

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

Бравар

место рада: Прахово - Неготин, на
одређено време
5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова,
профила и цеви, нарезивање навоја, монтажа
склопова, склапање конструкција, припрема за
заваривање и други браварски послови.
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, бeз
обзира на занимање; радно искуство минимум 3
године. Услови рада: теренски рад, рад у смена-

Електричар

место рада: Прахово - Неготин, на
одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање; радно искуство минимум 3
године. Услови рада: теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад
ван просторија послодавца, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје
радне биографије да доставе на горе наведени
мејл, да контактирају послодавца путем контакт
телефона или да проследе радну биографију на
адресу послодавца: Радујевачки пут бб, 19330
Прахово.

Школа је знање, посао је занат

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

Б Е О Г РА Д
СРЕДЊА ШКОЛА

Барајево, Светосавска 4 а
тел. 011/8300-426

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, за
наставника те врсте школе и подручја рада у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама, Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Економија, право и администрација, Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Машинство и обрада метала, Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране, Правилни-
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ком о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина,
туризам и угоститељство, Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији
(општи тип), Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Личне услуге или делатност личних услуга, за педагога и психолога, односно:
наставник и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
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. Кандидат треба и: 2. да
има дозволу за рад наставника, васпитача или
стручног сарадника, односно положен стручни испит, 3. да има обуку и положен испит за
дирекора установе, уколико је кандидат поседује (изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
2 године од дана ступања на дужност), 4. да
има одговарајуће радно искуство на пословима
образовања и васпитања (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 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,
7. да има држављнаство Републике Србије, 8. да
зна језик на коме остварује образовно-васпитни
рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампану и попуњену пријаву
приложити следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању
и евентуално потребних потврда које издаје
високошколска установа у циљу доказивања
стеченог образовања; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу за рад наставника или стручног
сарадника, издату од стране надлежног органа;
оверену фотокопију положеног испита за директора - лиценца, уколико је кандидат поседује,
издату од стране надлежног органа; оригинал
потврду о најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након

стеченог одговарајућег образовања (потврда
садржи податак о радном стажу и пословима
које је лице обављало и издаје је установа у
којој кандидат ради, а ако кандидат није у радном односу потврду издаје установа у којој је
стекао радно искуство у области образовања и
васпитања); оригинал или оверена фотокопија
лекарског уверења које издаје надлежна здравствена установа (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија документа издата
од стране надлежног МУП-а, да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
документа издатог од стране надлежног МУП-а,
да за кандидата није правноснажном пресудом
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија документа издатог од стане надлежног
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена фотокопија уверења надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптуженог предлога - односи се на кривична дела наведена у претходном ставу (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења
привредног суда да лице није правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); доказ од одговарајуће високошколске установе о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад, уколико одогварајуће образовање није стечено на српском језику; уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе дужно је да достави и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања и доказ о резултату стручно педагошког
надзора у раду кандидата-извештај просветног
саветника (оригинал или оверена фотокопија
извештаја), подносе кандидати који поседују
извештаје; биографију са кратким прегледом
кретања у служби с предлогом програма рада
дирекора, адресу пребивалишта, контакт телефон, имејл. Сва докумета која се подносе уз
пријаву на конкурс морају бити оригинали или
оверене фотокопије. Достављена документција
се не може вратити кандидатима, јер се у оквиру процедуре прослеђује министру. Пријаве слати у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс
за избор директора школе” или лично на адресу: Средња школа у Барајеву, Светосавска 4а,
11460 Барајево. Контакт телефон: 011/830-0426.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

www.nsz.gov.rs

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

Наука и образовање

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 41
тел. 011/260-12-92

Наставник хемије

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог

Наставник математике

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице које има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне стдуије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; 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 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, да има
држављанство Републике Србије, да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме, доказ о неосуђиваности који издаје МУП
Републике Србије, оверену фотокопију уверења
о држављанству РС, уколико диплома није издата на српском језику онда и потврду да лице зна
српски језик. Пријаве са траженом документацијом доставити на наведену адресу, обавезно
са назнаком радног места за које кандидат конкурише.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Оглас објављен 13.11.2019. године у публикацији „Послови“, мења се у броју извршилаца за
звања самостални уметнички сарадник на Катедри за соло певање, тако што уместо “два” треба да стоји “један” извршилац и звања самостални уметнички сарадник на Катедри за дувачке
инструмене, тако што уместо “четири” треба
да стоји “три” извршиоца. У осталом делу текст
конкурса остаје непромењен.

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

Редовни професор за ужу научну
област Биологија микроорганизама
на Катедри за микробиологију у
Институту за ботанику и Ботаничкој
башти “Јевремовац”

Редовни професор за ужу научну
област Морфологија, фитохемија и
систематика биљака
на Катедри за морфологију и
систематику биљака у Институту
за ботанику и Ботаничкој башти
“Јевремовац”

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, непостојање сметње
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању
и отали услови утврђени чланом 74 Закона о
високом образовању.

Асистент за ужу научну област
Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у
Институту за зоологију, на одређено
време до повратка сарадника са
боловања

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са
просечном оценом најмање 8 или академски
назив магистра наука са прихаваћеном темом
докторске дисертације, смисао на наставни рад,
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању и остали услови утврђени
чланом 84 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним
преписом дипломе и списком и сепаратима
научних и стручних радова доставити Архити
Факултета, на наведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Наставник разредне наставе

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

у продуженом боравку, 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 чл. 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). 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 испуњавању 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 У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент
докторских студија и други услови утврђени Законом о високом образовању и Статутом
Хемијског факултета. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова - биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним последицама
за кривична дела у смислу Закона о високом
образовању и остало, достављају се на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“
11060 Београд - Вишњичка Бања
Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Сервирка

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 и 10/19); средња стручна спрема. Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен
пријавни формулар који могу наћи на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе); уверење о неосуђиваности издато
од МУП-а; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Доказ који се односи на
психичку, физичку и здравствену способност за
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рад подноси се приликом пријема у радни однос.
Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе
информације се могу добити на број телефона:
011/2780-772. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „РУДОВЦИ“
Душана Петровића Шана 4
11566 Рудовци
тел. 011/8192-220

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме према Правилнику о степену и врести образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, сви кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. стечено одговарајуће образовање
за наставника у основној школи: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. да имају психичку,
физичку и здравствену спососбност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у 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,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик
на којем се оставарује образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете
(одштампати га и приложити школи), кандидати
су обавезни да приложе: 1) оверену фотокопију
дипломе о завшеном факултету са исправом
којом се доказује образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије; 2) оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу, уколико га кандидат поседује;
3) уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију); 4) доказ о
неосуђиваности 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 прородици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
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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 (уверење из казнене евиденције МУП-а,
не старије од шест месеци); 5) доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак
за кривична дела из члана 139 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања
(потврда/уверење из надлежног суда, не старије
од 6 месеци); 6) доказ о знању српског језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику (оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену спососбност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана биће упућени на психолошку процену способности за рад се децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардних
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разбговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично или путем
поште на горе наведену адресу школе, ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на телефон. 011/8192-220.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ“

11060 Београд - Палилула, Дантеова 52

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја
рада којој припада школа: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Потребно је да кандидат: има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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, као и да није
правноснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности; има држављанство Републике Србије; поседује дозволу за рад
наставника и/или стручног сарадника; да има
завршену обуку и положен испит за директора
установе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност); има најмање осам година рада у установи,
на пословима образовања и васпитања, после
стеченог одговарајућег образовања; зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: доказ о држављанству Републике
Србије и извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о знању
српског језика (кандидати који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); доказ да има обављену обуку и
положен испит за директора (уколико је кандидат поседује); доказ да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (извод из ПИО фонда или копија
радне књижице); доказ 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 кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из груп кривичних дела против полне слободе,
групе 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 ); доказ да није правноснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење издато по објављивању конкурса); доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног
саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај); лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) доказ о испуњености овог услова подноси се пре
закључења уговора; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са потребном документацијом
подносе се у затвореној коверти, на адресу
школе, лично, радним данима од 09.00 до 14.00
часова, или препоручено поштом са назнаком:
„За конкурс за избор директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар бира директора у року од
30 дана од дана пријема документације коју му
је доставио школски одбор и доноси решење о
његовом именовању, о чему школа обавештава
сва лица која су се пријавила на конкурс.
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„ПОЛИТЕХНИКА“
ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11080 Земун, Ауто-пут 18

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 10/2019): 1. има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе
из подручја рада машинство и обрада метала;
електротехника; геологија, рударство и металургија; хемија, неметали и графичарство, за
педагога и психолога стечено: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2. да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 5. 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; 6. није осуђивано
правноснажном пресудом за привредни преступ
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; 7. има држављанство Републике Србије; 8. зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност. Директор се бира
на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе у два
примерка: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; доказ о
држављанству; доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело; доказ да
Бесплатна публикација о запошљавању

нису осуђивани правноснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања; доказ да се
против њих не води кривични поступак; потврду о радном стажу; доказ о познавању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе); доказ о резултату стручно-педагошког надозора о раду кандидата (извештај просветног саветника); биографске податке са прегледом кретања у служби. Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Сви наведени докази саставни су део пријаве за конкурс,
морају бити оверени и не могу бити старији од
шест месеци.

заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Заинтересовани кандидати пријаву могу да пошаљу на e-mail: skolica.
sunce@gmail.com или да се јаве на контакт телефон: 064/201-37-43, 064/684-01-01, 011/36-74086. Конкурс остаје отворен до попуне радног
места.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља: биографију, доказ о одговарајућем
образовању (оверену копију дипломе), уверење
о неосуђиваности (оригинал - да није старије од
2 месеца), уверење о држављанству (оверена
копија или оригинал - да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена
копија или оригинал). Доказ о знању српског
језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ о здравственој способноси доставља
кандидат који буде изабран, непосредно пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору дефектолога наставника са
одељењским старешинством у посебним условима конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у обзир. Документа се по окончању конкурса не
враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати
на адресу: ОШ “Радивој Поповић”, 11080 Земун,
Призренска 37, са назнаком „За конкурс за радно место дефектолог наставник са одељењским
старешинством у посебним условима“.

ОШ “РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”

ПУ „МАШТОЛИНО“

11080 Земун, Призренска 37

Београд, Димитрија Аврамовића 23
тел. 061/3380-044
e-mail: vrticmastolino@gmail.com

ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се на адресу „Политехнике“ - школе за
нове технологије, Ауто-пут 18, 11080 Земун, са
назнаком „Пријава на конкурс за директора“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СУНЦЕ”

11000 Београд, Булевар ослобођења 401б
тел. 064/2013-743

Хигијеничарка

на одређено време

Дефектолог - наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа, у
складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18-др.закони, 10/2019): 1) одговарајуће образовање из члана 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони,
10/2019) и у складу са чланом 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
17/2018), 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: искуство није обавезно али је пожељно, стручна спрема: IV ССС, медицинска школе.
Контакт са послодавцем: позивом на 061/3380044, слање радне биографије на e-mail:
vrticmastolino@gmail.com.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И
БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травнчка 2
тел. 011/2620-186

Редовни професор за ужу научну
област Информационе технологије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; електронски, електротехнички, информатички или математички факултет; докторат из области за коју
се бира; објављени стручни, односно научни
радови у одговарајућој области и способност
за наставни рад. Предност имају кандидати
који се баве заштитом и безбедношћу информационих система. Остали услови за избор
наставника прописани су Законом о високом
образовању и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и
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доказим о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова) достављају се на наведену адресу
Факултета. Контакт телефон: 011/2620-186.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Просторно планирање
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Демографија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 73/18 и 67/19), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о измени и допуни Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса (биографија,
списак научних радова, радови, оверене копије
диплома о завршеним претходним степенима студија и оверена копија дипломе о стеченом научном називу доктора наука из научне
области за коју се бира) достављају се у писаној и електронској форми (ЦД, УСБ) на наведену
адресу Факултета, канцеларија 10, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈЕФИМИЈА”
11500 Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8754-450

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
предвиђене чланом 122 став 2, 5 и 6, чланом
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образоавња и васпитања за наставника основне школе, за педагога или психолога: а) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 4) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
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10. септембра 2005. године; лице из тачке 1)
подтачке а) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, да поседује дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; да имају обуку и положен испит за директора установе; да
имају најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајану
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; зна српски језик и језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству
Републике Србије - уверење о држављанству
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија; оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверен
препис/фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника - лиценце,
односно уверења о положеом стручном испиту; оверен препис/фотокопију дозволе за рад
- лиценце за директора школе, уколико је кандидат поседује. Документација кандидата без
доказа о положеном испиту за директора школе
сматраће се комплетном уколико су остала документа уредно достављена, а изабрани директор
биће у обавези да положи испит за директора
у законском року, у року од две године од дана
ступања на дужност; потврду о радном искуству
- да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Потврда мора
бити потписана и оврена од стране установе;
уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница
или донето решење о одређивању притвора
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона (оригинал или оверена фотокопија, не
старији од шест месеци); уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка
3 Закона и да није утврђено дискриминаторно
понашање издато од стране МУП-а (оригинал
или оверена фотокопија не старији од шест
месеци); уверење привредног суда да кандидат
није осуђиван за привредни преступ у вршењу
дужности (оригинал или оверена фотокопија,
не старији од шест месеци); доказ о знању српског језика, односно језика на ком остварује
образовно-васпитни рад (само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику); лекарско уверење потребно за рад
наставника и стручних сарадника - о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Кандидат може доставити
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника, ако га поседује); кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе, дужан је

да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); оквирни план
рада за време мандата (необавезно), доказе о
својм стручним и организационим способностима (необавезно); кандидат попуњава пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и одштампан попуњен и потписан формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу школе.
Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на адресу школе: ОШ “Јефимија” Обреновац,
Краља Милутина 3. Одлука министра о именовању директора биће донета након спроведеног
поступка у законом прописаном року, а о резултатима конкурса кандидати ће бит обавештени након пријема решења донетог од стране
министра просвете, науке и технолошког развоја РС. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
011/8754-464.

ОШ “СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Наставник информатике и
рачунарства

са непуним радним временом од 40%,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи,
по чл. 155. ст. 1. а у вези са чл. 154. ст. 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др.закон
и 10/19 – у даљем тексту: Закон). Документа која
подносе кандидати за наставнике уз пријавни
формулар у складу са чл. 139 Закона су: 1. школска спрема - одговарајуће образовање: у складу са Законом и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013). Доказ: копија
дипломе и додатка дипломи (за завршене мастер студије), уверења о дипломирању (ако није
издата диплома), копија уверења о положеном
испиту за лиценцу (раније стручном испиту) ако
је кандидат положио испит, 2. психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима - тестирање кандидата, општа здравствена способност, лекарско уверење подноси само
изабрани кандидат, 3. да лице није осуђивано по
чл. 139 ст. 1. тач. 3. Закона о основама система
образовања и васпитања, 4. да има држављанство Републике Србије - фотокопију уверења
о држављанству и извода из матичне књиге
рођених, подносе сви кандидати, 5. да лице зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - доказ је диплома или уверење о стеченом
високом образовању на високошколској установи у којој се настава изводи на српском језику. Докази о испуњености услова из члана 139
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Закона тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
кандидат прибавља пре закључења уговора о
раду. Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад
наставника са ученицима организује школа код
Националне службе за запошљавање по истеку
рока за пријављивање. Пријавни формулар са
животном и радном биографијом и документима доставити на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Информације на тел. 7247-445.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАГНОЛИЈА”
11000 Београд, Радослава Грујића 7
e-mail: u.velickovic@magnolijavrtic.rs

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне
студије, основне акадмске студије или специјалистичке струковне студије) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специајлистичке 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,
прописани чланом 141 став 1, Закона о основама
система образовања и васпитања. Биографију
слати искључиво на наведену имејл-адресу, а
кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Управљање производњом и и
услугама
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Ванредни професор може бити изабрано
лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које
има најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, има научни назив доктора наука; има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама;
оригинално стручно остварење (пројекат студија, патент оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум
или збирку задатака за ужу научну област за коју
Бесплатна публикација о запошљавању

се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченом научном називу
доктора наука из одговарајуће научне области,
биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Рачунарска статистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице који је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
осам (8), односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има
научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама, и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе:
диплому о завршеним претходним степенима
студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме
радове.

Сарадник у настави за ужу научну
област Информациони системи
4 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија који је
студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам). Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву приложе:
диплому о завршеним студијама првог степена
студија са просечном оценом; потврду да је студент мастер академских или специјалистичких
студија и биографију. Напомена: сви прилози
се достављају и у електронској форми на ЦД-у.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар краља Александра 73

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

Доцент за ужу научну област
Телекомуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019),
Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама
и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником измени и допуни Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о избору у звањe наставника и
сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област
Електромагнетика, антене и
микроталаси
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019),
Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Правилником о избору у
звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена:
Основи електротехнике, Теорија електричних
кола, Електромагнетика, Микроталасна техника, Микроталасна електроника, Антене и простирање, Електромагнетска компатибилност и
Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству.

Асистент за ужу научну област
Биомедицинска техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019),
Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Правилником о избору у
звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена:
Сигнали и системи у организму, Аквизиција електрофизиолошких сигнала, Електрична мерења,
Методе анализе електрофизиолошких сигнала,
Клиничко инжењерство, Неурално инжењерство и Технике обраде биомедицинских сигнала.

Асистент за ужу научну област
Телекомуникације
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019),
Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у
звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена:
Телекомуникације 1, Телекомуникациони системи, Радио комуникације, Радио технологије,
Усмерене радио везе, Радио системи, Јавни
мобилни системи, Мрежна администрација и
програмирање, Теорија информација и кодови
у телекомуникацијама и Комутациони системи.

Асистент за ужу научну област
Електроника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019),
Статутом Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Правилником о избору у
звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви
ужестручни предмети модула електроника.
27.11.2019. | Број 857 |
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској
форми на ЦД-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење
о држављанству), доставити у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

БОР
ОШ „3. ОКТОБАР“

19210 Бор, 3. октобра 71

Наставник разредне наставе
на одређено време, најдуже до
13.09.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закони и
10/2019): професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани
учитељ - мастер; професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осиђиван правоснажном пресудом за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица; запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање и давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву
на конкурс: потписана пријава са биографијом;
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству;
уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена
код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени
посао). Фотокопије докумената које нису оверене код надлежног органа неће се разматрати.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
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дардизованих поступака, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на адресе коју су
навели у пријавама. По пријему резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конскурсна комисија ће сачинити листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор у просторијама Основне школе „3. октобар“ у Бору, Улица 3.
октобра 71, с тим што ће кандидати о датуму и
времену обављања разговора бити обавештени
на бројеве телефона које су навели у пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или
суду), неће бити разматране. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Рок за подношење пријаве је 8
(осам) дана од дана објављивања конскурса у
публикацији „Послови“ (потребну документацију кандидати достављају поштом или у секретаријату школе). Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горе наведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Наставник страног језика II - руски
језик, за област рада Економија,
право и администрација
са 33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019 - у
даљем тексту: Закон). Поред тога, потребно је
да кандидати имају одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, 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), односно да је: професор руског језика и књижевности; дипломирани
филолог руског језика и књижевности; мастер
филолог (студијски програм Руски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Руски језик и књижевност).

Наставник страног језика II - руски
језик, за област рада Трговина,
угоститељство и туризам
са 33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019 - у
даљем тексту: Закон). Поред тога, потребно је
да кандидати имају одговарајуће образовање

у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, 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), односно да
је: професор односно дипломирани филолог за
руски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно
профил Руски језик и књижевност); мастер професор слависта - руски језик и књижевност; мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Руски језик и књижевност).
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 кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3,
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Документа се прилажу у оригиналу или овереном препису - фотокопијама.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Економско-трговинска
школа, Београдска 10, 19210 Бор, са назнаком
„Пријава на конкурс“. Рок за пријављивање по
конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе на број телефона
030/2456-310.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Професор енглеског језика

са 86,66% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог с
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс потребно приложити: диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139
тачка 3) ЗОСОВ. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Документа не смеју бити старија од
6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве на конкурс са комплетном
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документацијом слати на адресу ОШ “Бранко
Радичевић”, Моше Пијаде 31. Бор. Пријаве са
некомплетном документацијом неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел. 035/8472-344

Наставник контрабаса

на одређено време ради замене
одсутног запосленог (неплаћено
одсуство) преко 60дана

Клавирски сарадник корепетитор
на одређено време ради замене
одсутног запосленог (неплаћено
одсуство преко 60 дана)

Васпитач у дому ученика

са 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
(преко 60 дана, мировање радног
односа због именовања на место
директора)

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане чланом 139 Закона о основма система образовања и васпитања, да имају
одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања као и посебне услове предвиђене
у Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним и уметничким школама у
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС“, број 16/2015,
11/2016, 2/2017 и 9/2019), Правилнику о врсти
образовања васпитача и стручних сарадника
и условима и критеријумима за избор стручног
срадника асистента у доку ученика („Сл. гласник РС“, бр, 77/2014). У радни однос може бити
примљено лице под условима прописаним законом и ако има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца нити за кривична дела насиља 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 санкцдију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да је држављанин Републике Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар преузет
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о
неосуђиваности. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Докази о
испуњености услова достављају се у оригиналу
или овереној фотокопији. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
035/8472-344 код секретара школе.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ДУШАН ПОПОВИЋ”
35263 Белушић
тел. 035/8413-126

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до повратка са
функције

Професор физике

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
до повратка са функције

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 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. гласник 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 насрпском 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 дадоставе
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 обраовања и
васпитања („Сл. гласник 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 старије
од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (орифинал
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. гласник РС“ 88/2017, 27/2018 др закони и 10/2019), не старији од 6 месеци. Пријаве
са доказима о испуњености услова достављају
се секретару у року од 8 дана од дана објављивања конкурса лично или поштом на горенаведену адресу у затвореној коверти, са назнаком

„Пријава на конкурс за пријем у радни однос, на
одређено време“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт: 035/8413-126.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАДИН МИТИЋ“
Лапље Село

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: 1. на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука - у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или
2. на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника;
поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора школе положи у року од две године, од
дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; неосуђиваност 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; најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања
у установи за образовање и васпитање, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140. 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
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школе, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада на пословима васпитања и образовања у
установи, после стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду
о радном искуству; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 038/81-118. Пријаве са документацијом кандидати могу доставити лично
или путем поште на адресу школе: Основна
школа „Миладин Миић“ у Лапљем Селу, 38204
Лапље Село, са назнаком „За конкурс“.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
“21. ОКТОБАР”

34000 Крагујевац, Милована Глишића 13
тел. 034/6302-785

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017
и 27/2018 - др. закони и 10/19) и то: да има одговарајуће високо образовање, у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18
- др. закони, 10/19), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл.
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18
и 11/19); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
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потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
и то: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовања, односно уверења - ако диплома није издата; уверење да
није осуђиван за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест месеци; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику); извод из матичне књиге рођених;
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се
подносе у затвореним ковертама, са назнаком
„За конкурс”, поштом на горенаведену адресу
или се непосредно предају секретару школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, сваког радног дана у времену од 9 до 13 часова и/или преко телефона:
034/6302-785.

СРЕДЊА ШКОЛА ЛАПОВО

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривича дела примање или давање мита, за
кривича дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а не старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Доказ
о испуњености услова о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат прилаже
пре закључења уговора о раду. Докази који се
прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Пријаву са потребним
документима слати на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Информације се могу добити на
горенаведени број телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕСТРЕ РАДОВИЋ”

34220 Лапово, Светозара Марковића 43
тел. 034/850-230

34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Секретар

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених законом о раду морају испуњавати
услове за пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) и то ако: имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
и 10/2019); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
ОСТАЛО: потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: оригинал или оверена
копија дипломе, одн. уверења којим се доказује
одговарајуће високо образовање; уверење о
држављанству не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених са холограмом; 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,

Стручни сарадник - психолог

на одређено време до повратка одсутне
запослене

УСЛОВИ: услови прописани чл. 139 и 140 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Просветни гласник“ број 11/2012). Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају
и следеће услове: да су држављани Републике
Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима и да испуњавају друге услове предвиђене Законом о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију (оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству и уверење
да нису осуђивани) заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област
Физика кондензоване материје

у Институту за физику Факултета, на
одређено време на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а магистар физичких наука уз
услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор физичких
наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању и у наведеном звању
провео највише један изборни период. Остали
услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице
да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.“

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област
Методологије рачунарства

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

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а магистар математичких наука
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор математичких наука који је изабран у звање асистента
по Закону о високом образовању и у наведеном
звању провео највише један изборни период.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биоБесплатна публикација о запошљавању

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

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Хистологија и ембриологија
на неодређено време или одређено
време 5 година

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

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

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Фармакологија и
токсикологија
на неодређено време или одређено
време 5 година

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

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

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

услови

утврђени

одговарајућим

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

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Гинекологија и
акушерство
на одређено време 3 године

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

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

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних
степена студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни рад,
односно стечен академски назив магистра наука, прихваћена тема докторске дисертације,
сваки од претходних степен студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), смисао за
наставни рад.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију, оверене фотокопије диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација у складу са упутством
које се налази на страници Факултета http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у оба27.11.2019. | Број 857 |
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вези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - ЦД). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну
област Медицинска статистика и
информатика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор медицине, стечено високо
образовање интегрисаних академских студија,
укупна просечна оцена најмање осам (8).
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију, потврду о
уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација у складу са упутством
које се налази на страници Факултета http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - ЦД). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Секретар

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: 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,113/17 и 95/2018), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене члановима: члан
132 став 2, 3, 4; члан 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 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019). Степен и врста образовања
морају бити из области правних наука у складу
са чланом 140 Став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019). Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду
(„Службени гласник РС“ бр. 75/2014 и 13/17 одлука УС,113/17 и 95/2018,), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017,27/2018
и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1)
подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019). Степен и
врста образовања морају бити из области правних наука; 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
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затвора у 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 - доказује се уверењем из казнене евиденције (коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе са датумом издавања у току трајања
конкурса); да има држављанство Републике
Србије (доказује се уверењем о држављанству
у оригиналу или овереној копији, не старије
од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а који се
налази у делу „Ново на сајту“, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар кандидат доставља: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању или уверења о стеченом високом образовању, уколико диплома није издата; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и да није утврђено дискриминаторног
понашања, у складу са законом - прибавља се
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе, са датумом издавања у
току трајања конкурса. 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. Доставити и
биографију са контакт телефоном и адресом
електронске поште. 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. Пријавни формулар са пратећом докуметацијом се доставља у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”,
лично, радним даном од 09.00 до 12.00 часова
или поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”
Витковац, 36207 Витковац, са назнаком „Пријава
на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом
неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел: 036/321-872

Наставник кларинета

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник солфеђа

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник клавира

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни
однос у установи може да буде примљено лице
које испуњава услове прописане чл. 139, 140
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018др.закон и 10/19); има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену
способност са децом и ученицима (прибавља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство РС; зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати треба да доставе: пријавни формулар, који попуњавају на званичној страници
Министарства просвете, науке и тех.развоја,
исти одштампају и заједно са овереном копијом
дипломе о стеченом образовању, уверењем да
против њих није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага (не старије од 6 месеци), уверењем о држављанству (не старије од 6
месеци), доказом да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад и
достављају на адресу: Музичка школа „Стеван
Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36000 Краљево (лично или поштом), са назнаком „За оглас“.
Фотокопије докумената морају бити оверене.
Ближи услови у погледу степена и врсте образовања наставника за послове за које је оглас
расписан предвиђени су Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017 и 9/2019). 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 у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОШ “МИЛУН ИВАНОВИЋ“

36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
тел. 036/5430-055

Наставник математике

на одређено време, до повратка одсутне
запослене преко 60 дана, за 55,56%
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова прописаних чланом
24. ст.1. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18
аут.тумачење) треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139. ст.1, 2, 3, 4
и 5 и чланом 140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/17, 27/18. др. закон и 10/19) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи и то: уверење
о држављанству са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија); оверен препис (копију) дипломе
о завршеном образовању; лекарско уверење,
да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; извод из казнене евиденције 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверену фотокопију,
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).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Након утврђене испуњености
услова кандидата за пријем у радни однос, кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. По достављеном
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве достављати на адресу: ОШ „Милун
Ивановић“, 36342 Ушће, Милуна Ивановића бб,
или лично. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон 036/5430- 055.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 и чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
број 88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12,
15/132/16, 10/16, 11/16, 2/17): да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (овај доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију,
извод из матичне књиге рођених, оригинал или
фотокопију; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
да није осуђиван. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
достављати лично на горенаведену адресу или
поштом.

ОШ “ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Референт за правне, кадровске и
административне послове

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка са
боловања)

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
референта за правне, кадровске и административне послове може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став
1 тачке 1)-5) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број
88/17, 27/18 - др.закон и 10/19) и услове из члана 28. и 34. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Живан
Маричић” Жича (дел. бр. 600 од 18.03.2018.
године, са Изменама и допунама дел.бр. 1582 од
10.07.2018. , бр.2124/1 од 25.10.2018. и бр.1944
од 18.09.2019. године) и то: 1) да је стекао одговарајуће образовање: средња стручна школа
у четворогодишњем трајању подручја рада:
Економија, право и администрација; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4)
да има држављанство Републике Србије, 5) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5) доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. По расписаном конкурсу
учесник конкурса треба да поднесе: 1) попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, 3) оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци), 4) оригинал доказа надлежне полицијске
управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, не старији од 30 дана),
5) оверену фотокопију доказа о стеченом одговарајућем образовању. 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 школске установе да је кандидат положио предмет, српски језик. Услови за заснивање
радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о
избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, врши ужи избор кандидата
које упућује на психолошку процену кандидата
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима, сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна
школа „Живан Маричић“, 36221 Жича, Краљево.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на телефон: 036/5817317. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање.
27.11.2019. | Број 857 |
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ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

1. Радник на одржавању хигијене

на одређено време, за рад у издвојеном
одељењу у Наупару, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са боловања, са
86% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање - завршена основна школа; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна језик на коме се оставрује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова наведених у тачкама 1), 4) и 5) су саставни делови
пријаве на конкурс. Доказ из тачке 2) подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3) прибавља школа. Кандидати у складу са
чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом достављају установи. Формулар је доступан у делу Ново на сајту,
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc.

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

Оглас објављен 20.11.2019. године у публикацији “Послови“ бр. 856, за радно место стручни
сарадник-психолог, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16230 Лебане, 19. август 3
тел. 016/846-292

Педагошки асистент

на одређено време, а најдуже до
31.08.2020. године

Наставник техничког и
информатичког образовања

за рад у ИО Бувце, са 10% радног
времена, на одређено време до повратка
радника са функције

Наставник информатике и
рачунарства

за рад у централној школи и ИО Бувце,
са 60% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
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Наставник технике и технологије

за рад у централној школи и ИО Бувце,
са 30% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције

Наставник енглеског језика

за рад у ИО Бувце и у централној
школи, са 50% радног времена, на
одређено време до повратка помоћника
директора, а најдуже до 31.08.2020.
године

Наставник математике

вања конкурса. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Пријаве са потребном
документацијом слати препоручено поштом
на горенаведену адресу или предати лично у
секретаријату школе, са назнаком “За конкурс Конкурсној комисији школе”, радним данима од
08 до 13 часова, телефон 016/846-292.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

на одређено време, до повратка
одсутног запосленог радника

Библиотекар школе

на одређено време, до повратка
одсутног запосленог радника

УСЛОВИ: за педагошкопг асистента положен
одговарајући ниво обуке, најмање уводна обука
за педагошког асистента прописана Правилником о програму обуке за педагошке асистента
(“Сл. гласник” РС број 11/2010), да познаје српски језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад и ромски језик - када се ради
са ученицима и породицама из ромске заједнице
сходно члану 141 став 8 и 9 Закона о основама система образовања и васпитања, када је то
неопходно. У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Поред општих
услова прописаних чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/17, 27/2018, 10/19), кандидат треба да
има одговарајуће образовање: VII степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник” бр. 11/2012 и
15/2013). Кандидат попуњава пријавни формулар скинут са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, и уз
одштампан, попуњен и потписан формулар који
је обавезан доставља и своју пријаву по конкурсу - конкурсној комисији школе и то: диплома о
завршеној школи, уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење/сертификат о положеном
нивоу обуке за педагошког асистента, доказ о
знању ромског језика у складу са законом - за
педагошког асистента, доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања,
уверење из полицијске станице да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица иоли 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 лице није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доказује
се уверењем надлежног дома здравља - службе
медицине рада пре закључивања уговора о раду
- доставља изабрани кандидат. Предвиђена је
психолошка процена способности кандидата за
рад са ученицима, у складу са законом. Документацију уз пријаву доставити у оригиналу или
овереним копијама. Неблаговремене, неуредне
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-

Оглас објављен у листу „Послови“ 20.11.2019.
године, за радно место: наставник разредне
наставе, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, за рад у издвојеном
одељењу у Међи, допуњује се у делу - докази
који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу). У осталом
делу оглас остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ”
16000 Лесковац, Дубочица 72
тел. 016/222-725

Наставник предметне наставе наставник математике

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

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 (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 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 (не старије од
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених; да је диплома или уверење
издато на српском језику (знање српског језика
кандидат доказује дипломом или уверењем о
стеченом образовању). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима доставља се пре закључења
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уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи у року од осам дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са документацијом слати на адресу школе, са назнаком “За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком
директора школе. Решење о избору кандидата
по обављеном 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: 016/222-725, од 8 до 14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник предметне наставе наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
85% радног времена

Наставник предметне наставе наставник грађанског васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
5% радног времена

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, Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником
о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета 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 кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: попуњени пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије; радна биографија/ЦВ; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од

6 месеци); уверење о неосуђиваности. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове
за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне или
мејл адресе које су навели у својим пријавама.
Разговор са кандидатима ће обавити конкурсна
комисија у просторијама школе, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне или мејл-адресе које
су навели у својим пријавама. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази, у
оригиналу или овереној фотокопији, неће бити
разматране од стране конкурсне комисије. Рок
за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе запошљавања “Послови”. Пријаве
се подносе на адресу школе. Контакт телефон:
016/782-206. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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ЛОЗНИЦ А
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“

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

Оглас објављен 13.11.2019. године у публикацији „Послови“ исправља се за радно место:
стручни сарадник библиотекар са 70% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2019. године и треба да стоји: на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најдуже до 31.08.2020. године. Остали услови огласа остају непромењени.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “СВЕТИ САВА”

15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1
тел. 015/812-393, 810-150

Оглас објављен 13.11.2019. године у публикацији “Послови“ исправља се у делу назива
радног места, тако што се код радног места:
наставник математике, са нормом од 91%, иза
речи: „у редовној основној школи”, ДОДАЈУ
РЕЧИ: „и основном образовању одраслих; и код
радног места: андрагошки асистент, уместо:
„на одређено време до краја школске године,
односно до 31.08.2019. године”. треба да стоји:
„на одређено време до краја школске године,
односно до 31.08.2020. године”. Остали делови
конкурса остају непромењени.

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Наставник стручних предмета за
смер фармацеутски техничар у
подручју рада Здравство и социјална
заштита
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске
технологије; дипломирани фармацеут; специјалиста фармације. Лице треба да има и доказе о испуњености услова из члана 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019), а то је да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено у 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. Кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 139,
140, 142 и 143 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
88/2017, 27/2018, 10/2019), да испуњава услове у погледу стручна спреме сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 21/2015 11/2016 13/2016 и
5/2019).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузиума са интернет странице Министарства просете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школе, а избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и вас-
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питања. У поступку одлучивања у 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. Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву доставе
одређену документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернтет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; 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 уверење
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); изабарани кандидат који нема
образовање из 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, дужан је да у року од једне
године, а највише две године од дана пријема
у радни однос стекне ово образовање као услов
за полагање испита за лиценцу; оверена фотокопија уверења о држављанству или оригинал
(не старије од 6 месеци); оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених или оригинал
(не старије од 6 месеци); доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену спсобности за
рад са ученицима, изабрани кандидат, доставља
пре закључења уговора о раду; доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно васпитни рад, доставља кандидат који
није стекао диплому на српском језику а доказ
о томе треба да буде издат од стране високошколске установе надлежене за издавање таквих
докумената (оригинал или оверана фотокопија);
доказ из казнене евиденције МУП-а ( оригинал
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци) да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
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.
Пријаве се подносе на адресу школе у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 015/882-086.

НИШ
ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у
издвојеном осморазредном одељењу у
Гушевцу

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

Наставник историје

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
помоћника директора на радно место

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос
може да се пријави кандидат под условима прописаним Законом о основама система образоБесплатна публикација о запошљавању

вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 и 10/19); да има стечено одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17); 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то:(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18)
и то: професор историје, професор историје и
географије, дипломирани историчар, мастер
историчар, дипломирани историчар - мастер,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије историје. Кандидат треба и: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (прибавља установа по службеној дужности); да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете)
доставити: радну биографију; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању, у
оригиналу или овереној фотокопији са исправом
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ
да је кандидат положио стручни испит - испит за
лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији;
извод из матичне књиге рођених са холограмом,
у оригиналу или овереној фотокопији; уверење
о држављанству, у оригиналу или овереној
фотокопији; оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи

Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или бројева телефона које су навели у својим пријавама.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са
листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у
просторијама секретара у ОШ „Добрила Стамболић“ у Сврљигу, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ „Добрила
Стамболић“ Сврљиг, Радетова 25, 18360 Сврљиг
или непосредно у школи, радним данима од 7 до
14 часова. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара, тел. 018/821-002.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Српска и компаративна
књижевност - Српска модерна и
модернизам (до 1941) и Савремена
српска књижевност (после 1980)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су
Законом о високом образовању, Правилником
о поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу. Конкурс
је отворен петнаест дана од дана објављивања
за избор наставника. Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном
облику и електронском облику (Ворд верзија,
e-mail: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву
преузима се са веб-портала Факултета: http://
www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и
правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију,
библиографију, радове, оверене фотокопије
диплома о завршеним нивоима студија, оверену
фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању
(оригинал или оверена фотокопија), потврду
о најмање три године педагошког искуства у
високошколској установи, уверење надлежне
полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
и попуњен, одштампан и потписан образац о
испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs За попуњавање
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се
јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.
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rs). Конкурсни материјал може се доставити и у
електронској форми. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације
неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, односно 20
сати недељно, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука или 2. образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
год. - (1) професор физичког васпитања; (2)
професор физичке културе; (3) дипломирани
педагог физичке културе; (4) професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; (5) професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; (6) професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани професор физичког васпитања и спорта; (8)
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; (9) професор физичког васпитања и
спорта;(10) мастер физичког васпитања и спорта; 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 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. Уз пријаву на конкурс доставити: одштамшан попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја који је
доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на
насловној страни са ознаком ***Формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања; диплому или уверење о завршеном
одговарајућем образовању, извод из података
казнене евиденције надлежне полицијске управе (казнена евиденција се води код полицијских
управа према месту рођења кандидата), извод
из матичне књиге рођених - венчаних за удате;
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); доказ о знању српског језика уколико
је образовање стечено да другом језику; уверење о положеном стручном испиту или испи-
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ту за лиценцу уколико га кандидат поседује или
фотокопију индекса о положеним испитима из
педагогије и психологије у току студија. Уколико кандидат не поседује лиценцу за наставника
или образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу наставника. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Документа се достављају у оригиналу или овереној
фотокопији. Пријаве са потпуном документацијом доставити Гимназији “Светозар Марковић”
у Нишу, Бранка Радичевића 1, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне,
неблаговремене и пријаве уз које су достављене
неоверене фотокопије се неће разматрати. Ближе информације на телефон 018/242-984.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА “25. МАЈ”
36307 Делимеђе
тел. 020/453-270

1) Наставник биологије

са 80% радног времена, на одређено
време до 31.08.2020. године

2) Наставник немачког језика

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно одсуства
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање, у складу са чланом 139
и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, држављанство Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена је претходна психолошка процена спососбности кандидата за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз
пријаву кандидат подноси следећа документа:
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, попуњен
образац пријаве који је прописан од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење да се не води кривични
поступак и истрага. Обавезно доставити: доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврда,
уверење и сл.) из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања. Пријаве са
документацијом слати на: МОШ „25. мај”, 36307
Делимеђе. Ближе информације могу се добити
тел. 020/453-270.

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
36320 Тутин, Ибарска бб
тел. 020/811-110

Професор енглеског језика и
књижевности

на одређено време, са 40% радног
времена

Професор географије

на одређено време, 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 и 113/2017 и
95/18), 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 стекао: 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. Кандидат треба и да: 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије.
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; 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 и извод из матичне књиге рођених
који нису старији 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
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објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за конкурс
са документацијом доставити лично или путем
поште на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. За све додатне информације можете се
обратити секретару школе на телефон: 020/811110.

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

Логопед

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: 1.
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четри године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
обавезно образовање у скалду 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 здраствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безуусловна
казна затвовра у 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 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 стеченом 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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; уверење о неосуђиваности 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 осам
(8) дана од дана објављивања у листу „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 (http://www.mpn.gov.rs) и
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достави школи на
горе наведену адресу. За додатне информације
обратите се секретару школе.

21208 Сремска Каменица, Школска 3

ни формулар на званичној интерент страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми;
потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европском системом преноса
бодова или оверена копију уверења о стручном
испиту или положеној лиценци за наставника;
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење о некажњавању. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима предаје изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јован
Јовановић Змај”, Школска 3, Сремска Каменица,
са назнаком „За конкурс“.

Наставник разредне наставе

ОМШ “ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник технике и технологије

са 90% норме часова, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
са функције помоћника директора

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање према члану 2, односно члану 3 тачка
13 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“ 11/12, 15/13,
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и чл. 139-142
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/17, 27/18 и
10/19); поред одговарајућег образовања кандидат мора имати 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 Европском системом преноса бодова - за кандидата са
положеним стручним испитом или лиценцом за
наставника сматра се да има наведено образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да су држављани Републике Србије; 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, запуштање или злостављање малолетног
лица, родоскврнуће, за кривично дело давање
или примање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик (доказ: диплома о завршеним студијама на
српском језику). Кандидати попуњавају пријав-

21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета
у стручној школи са разредним
старешинством - клавир

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена породиље, за рад у ИО у Бачком
Петровцу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/18 - други закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у музичкој школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар,
усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер
музички уметник - професионални статус - клавириста. 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 на којем се
остварује образовно-васпитни рад; 6. извод из
матичне књиге рођених. Кандидати уз попуњен
пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - http://www.mpn.
gov.rs - достављају: кратку биографију или CV;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (доставити и додатак
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дипломи); уверење о држављанству; уверење
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Документација се подноси у оригиналу или у фотокопији овереној од стране јавног
бележника. Пријаве слати на адресу: Радничка
19а, 21000 Нови Сад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе на телефон: 021/662-2285.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТЕФИ ШАНДОР”

21220 Бечеј, Републиканска 135

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
из члана 122 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
10/19 - даље: Закон) и услове из Правилника о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
108/15), и то: 1. да има одговарајуће образовање из чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 овог Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) (доказ: оверена копија
дипломе); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ: лекарско уверење које издаје надлежна
здравствена установа - прибавља се пре закључивања уговора о раду); 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (доказ: уверење
из МУП-а); да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(доказ: уверење из привредног суда); да против
њега/ње није покренут кривични поступак на
основу наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о спровођењу притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела: насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвљења, за кривично дело давање мита или примање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићеним
међународним правом - без обзира на изречену кривичну санкцију (доказ: уверење из суда);
4. има држављанство Републике Србије (доказ:
уверење о држављанству); 5. зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (доказ: диплома о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на језику на
коме се остварује образовно васпитни рад или
доказ о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); 6.
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да има дозволу за рад наставника, педагога или
психолога; 7. да има положени испит за директора установе. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност
(доказ: лиценца за директора).

ОСНОВНА ШКОЛА
“15. ОКТОБАР”

ра правних наука, претходно завршен правни
факултет и стечен академски назив магистра
правних наука, односно претходно завршене
основне и мастер академске студије права. Услови за избор су предвиђени Законом о високом
образовању („Службени гласник Р Србије”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 67/2019),
Статутом Универзитета, Правилником о ближим
минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду, Статутом
Факултета, Правилником о условима и поступку за избор у звање и заснивање радног односа
наставника и сарадника на Правном факултету
у Новом Саду и Правилником о организацији и
систематизацији послова на Правном факултету
у Новом Саду. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
или уверење о научном степену/називу доктора
правних наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завршеном правном факултету
(оригинал или оверену фотокопију), диплому о
стеченом академском називу магистра правних наука (оригинал или оверену фотокопију),
односно дипломе о завршеним основним и мастер академским студијама права (оригинали или
оверене фотокопије), списак својих научних
радова и по један примерак тих радова. Пријаве
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Правни факултет у
Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

Васпитач

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да у три примерка достави у облику
оригинала или код јавног бележника оверене
фотокопије: 1. доказе о испуњавању услова из
предметног конкурса; 2. своју биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; 3. доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (извештај просветног саветника уколико се на конкурс пријави лице које је обављало дужност директора); 4.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника или изјаву о околностима недостајања
извештаја уколико надзора није било); 5. извод
из матичне књиге рођених; 6. очитану личну
карту. Пријаве кандидата подносе се у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс за избор
директора” на адресу: Републиканска 135, лично или путем поште. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Контакт телефон: 021/6915-692.

Пивнице, Маршала Тита 99

у целодневном боравку - вртић, са 50%
норме, на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 139, 140 и 141 Закона о
основама система образовања и васпитања,
као и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17). Кандидат уз пријаву
доставља: уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о неосуђиваности и доказ о познавању
словачког језика. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријаве је 8 дана. Пријаве
слати на адресу школе или предати лично, сваког радног дана од 7 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У
НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Професор за избор у звање
ванредног или редовног
професора за ужу научну област
Историјскоправну и заснивање
радног односа на радном месту
наставника за наставни предмет
Историја државе и права II
на одређено време од пет година у
случају избора у звање ванредног
професора, односно на неодређено
време у случају избора у звање
редовног професора

УСЛОВИ: стечен научни степен/назив докто-

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Конкурс објављен 20.11.2019. године, у публикацији „Послови“ број 856. поништава се за радна места под редним бројевима:
2. професор математике у одељењима на
мађарском наставном језику, са 98,88% радног
времена, на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства - 1 извршилац;
4. професор разредне наставе, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана - 1 извршилац;
5. професор мађарског језика, са 72,22% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана - 1 извршилац;
9. професор ликовне културе, са 65% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана - 1 извршилац.

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

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Офталмологија
на одређено време 5 година, непуно
радно време (15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се бира и
остали услови за ванредног професора утврђени
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета Нови Сад и чланом 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови
Сад. Посебан услов: Кандидати који конкуришу
за клиничке предмете подносе доказ да су у
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радном односу у установи која је наставна база
Факултета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију
личне карте, доказе о испуњености услова из
конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског
факултета Нови Сад, списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом
објављивању, доказ о педагошком искуству и
позитивно оцењеној педагошкој активности.
Доказ о некажњавању прибавиће Медицински
факултет Нови Сад службеним путем, осим за
кандидате који нису рођени у Републици Србији.
Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук
Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Материјали и
технологије спајања
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању предавача за
ужу научну област Технолошки
менаџмент

на одређено време од 5 година, са 10%
радног времена

УСЛОВИ: завршене магистарске студије или
специјалистичке академске студије из области:
индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент или машинско инжењерство или
мехатроника, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута
Универзитета у Новом Саду и чланом 5 Правилника о ближим минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду за
студијске програме струковних студија.
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
нивоа 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 из МУП-а да кандидат није
правоснажно осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања
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мита у обављању послова у високошколској
установи; 7. фотокопије објављених научних,
односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно
признатих уметничких остварења, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно
стручну област за коју се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у
развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским
студијама. За избор у звање: предавача и доцента приложити и: 1. попуњен електронски образац: реферат комисије о кандидатима за избор у
звање наставника - УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом
Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje.
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву
кандидата. За сваку одредницу коју кандидат
испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у
удружењима, одборима, органима управљања и
сл., неопходно је доставити потврду надлежних
институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. За чланство у комисијама за изборе у
звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и
организационим одборима скупова, неопходно
је доставити потврду о учешћу или навести линк
са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад који
представља услов за избор у звање наставника
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу
чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу
за сваки конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа, посебно. Комисија ће разматрати
само благовремене пријаве. Одлука о избору у
звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата
на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И
ТУРИЗАМ ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистиче науке, ужа
научна област Интердисциплинарне
науке у кинезиологији и психологији
са 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области (педагошке науке) и испуњеност
услова прописаних чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018) за избор у звање
наставника. Посебан услов за горе наведено
радно место је да кандидат има одговарајуће
компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области. Поред наведених услова
предвиђених Законом о високом образовању,
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености
услова конкурса - радну биографију, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оригинале или оверене фото-

копије диплома свих нивоа студија, фотокопију
личне карте, уверење о некажњавању издато
од стране надлежног државног органа, уверење
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да
се пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и да достави саме радове.
Пријаву са наведеним доказима о испуњењу
услова конкурса сви кандидати могу послати
на поштанску адресу: Факултет за спорт и туризам Тимс, Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком
за конкурс. Информације у вези са конкурсом
се могу добити на број телефона: 021/530-633
или 021/530-231, сваког радног дана од 08.00
до 16.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистиче науке, ужа
научна област Комплементарне
кинезиолошке науке и ужа научна
област Комплементарне науке
менаџмента и бизниса у туризму
са 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне
области (економске науке) и испуњеност услова
прописаних чланом 74. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 др. закон и 73/2018) за избор у звање наставника. Посебан услов за горе наведено радно место
је да кандидат има одговарајуће компетенције
у педагошком раду из одговарајуће научне
области.
ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених
Законом о високом образовању, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију),
оригинале или оверене фотокопије диплома свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато од стране
надлежног државног органа, уверење да није
осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред
надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и да достави саме радове. Пријаву
са наведеним доказима о испуњењу услова конкурса сви кандидати могу послати на адресу:
Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Радничка
30а, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом се могу добити на
број телефона: 021/530-633 или 021/530-231,
сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистиче науке, ужа
научна област Комплементарне
кинезиолошке науке и ужа научна
област Комплементарне науке
менаџмента и бизниса у туризму
са 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат техничких наука из одговарајуће области (менаџмент) и испуњеност
услова прописаних чланом 74. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018) за избор у звање
наставника. Посебан услов за горе наведено
радно место је да кандидат има одговарајуће
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компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области.
ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених
Законом о високом образовању, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију),
оригинале или оверене фотокопије диплома свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато од стране
надлежног државног органа, уверење да није
осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред
надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и да достави саме радове. Пријаву
са наведеним доказима о испуњавању услова
конкурса сви кандидати могу послати на адресу:
Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Радничка
30а, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом се могу добити на
број телефона: 021/530-633 или 021/530-231,
сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Наставник страног језика - енглески
језик
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање најмање првог степена и објављени стручни радови.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију),
оригинал или оверену фотокопију дипломе,
фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато од стране надлежног државног
органа, уверење да није осуђиван/а за кривична
дела као ни да се пред надлежним органима не
води кривични поступак против кандидата, списак објављених стручних радова и да достави
саме радове. Пријаву са наведеним доказима о
испуњењу услова конкурса сви кандидати могу
послати на поштанску адресу: Факултет за спорт
и туризам - ТИМС, Радничка 30а, Нови Сад, са
назнаком „За конкурс“. Информације у вези са
конкурсом се могу добити на број телефона:
021/530-633 или 021/530-231, сваког радног
дана од 08.00 до 16.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистиче науке,
научна област Психолошке науке,
ужа научна област Психологија
УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области (психолошке науке) и испуњеност
услова прописаних чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018) за избор у звање
наставника. Посебан услов за горе наведено
радно место је да кандидат има одговарајуће
компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области.
ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених Законом о високом образовању, кандидат
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треба да испуњава и услове предвиђене Законом о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да поднесе доказе о испуњености услова
конкурса: радну биографију, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оригинале или оверене фотокопије
диплома свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато од
стране надлежног државног органа, уверење
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да
се пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и да достави саме радове.
Пријаву са наведеним доказима о испуњењу
услова конкурса сви кандидати могу послати на
поштанску адресу: Факултет за спорт и туризам
- ТИМС, Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком
„За конкурс“. Информације у вези са конкурсом
се могу добити на број телефона: 021/530-633
или 021/530-231, сваког радног дана од 08.00
до 16.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26204 Опово, Братства јединства 14

Оглас објављен 13.11.2019. године у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, поништава се за
радна места:
- наставник разредне наставе, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, а најдуже до 31.08.2020. године;
- наставник технике и технологије, са 40% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2020. године;
- наставник технике и технологије, са 60% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26204 Опово, Братства јединства 14

1) Наставник разредне наставе
2) Наставник технике и технологије
са 40 % радног времена

3) Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

4) Домар/мајстор одржавања

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 1)
за послове наставника - ред. 1, 2 и 3 треба да
испуњава и услове у складу са чл. 139, 140,
141. став 7 и чл. 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
бр. 13/2018), а за радно место домар - мајстор
одржавања поред општих услова кандидат мора
да има: средње образовање, изузетно основно
образовање и радно искуство на тим пословима
и положен стручни испит за рад са судовима под

притиском (послови руковања постројења у котларници); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик (диплома издата
на српском језику која је приложена као доказ
о завршеној одговорајућој спреми, сматра се
доказом о знању српског језика). Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос и
уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима код Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи краћу биографију са адресом и контакт
телефоном и доказе: 1. оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
2. оригинал уверења о држављанству Републике Србије са холограмом или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); 3. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; 4. доказ о неосуђиваности, уверење
из казнене евиденције са подацима о неосуђиваности; 5. кандидати попуњавају пријавни формулар, објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете. Потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Докази о испуњености услова под ред. бр.
2), 3) и 4) овог текста саставни су део пријаве
на конкурс, а школа може да их прибави и пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати
на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић”
Опово, Братства јединства 14, у року од 8 дана
од објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26000 Панчево, Владимира Жестића 21

Наставник биологије

за 40% радног времена, на одређено
време ради замене запослене преко 60
дана

Наставник историје

за 25% радног времена, на одређено
време ради замене запослене преко 60
дана, а најкасније до 31.8.2020. године.

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно члану 140 став 1-2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) и Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
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11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) за
наставника биологије и историје; 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 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; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
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
и васпитања. 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 испуњавању 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. Информације на тел. 013/352-663, e-mail:
os.bradicevic@mts.rs. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 179

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у члану 139 и 155 став 2 тачка 2, став
7 и 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18др. Закони и 10/2019) и у складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/10): да има одговарајуће образовање,
IV степен стручне спреме, да је завршио обавезну обуку за педагошког асистента (сертификат
издат од Министарства науке и технолошког
развоја), да познаје ромски језик; 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
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,
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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 и да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента
издат од стране Министарства просвете науке
и технолошког развоја (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности уверење из казнене евиденције МУП-а (не старије од шест месеци); доказ о знању српског
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду) и фотокопију личне
карте. Кандидати који су изабрани у ужи избор
биће упућени на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве и документацију доставити на горе наведену адресу или
предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 013/2345071.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“
Панчево

Наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најкасније до
31.08.2020. године

УСЛОВИ: завршене студије 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 (лице из
ове тачке мора да има завршене студије првог
степена из научне односно стручне области, за
одговарајући предмет односно групу предмета);
завршене основне студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,

дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за 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 ккњижевност, 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 компаратиста, мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, српска књижевност, српска
филологија (Српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком),
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
српска књижевност, српска филологија (Српски
језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност) Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књижевности, 22. професор српскохрватског језика и књижевности, мастер филолог из
области филолошких наука, професор југословенске књижевности и српског језика, мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: У радни однос у школи може да буде
примљено лице које има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс се доставља:
диплома односно уверење одговарајуће врсте
и степена образовања - оверена фотокопија;
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци - оверена фотокопија; извод
из матичне књиге рођених - на новом обрасцу;
доказ о знању српског језика као језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (признаје се
диплома односно уверење одговарајуће врсте и
степена образовања); уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у
тексту овог конкурса. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима кандида27.11.2019. | Број 857 |
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та који уђу у ужи избор, врши надлежна служба
за послове запошљавања - доказ о испуњености
овог услова прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи на адресу: Основна школа „Мирослав Антић
Мика“, Панчево, Душана Петровића Шанета 11,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Алибунар

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова радног места наставника математике може да
буде примљен кандидат који је стекао 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; и који је стекао стручни назив,
односно академско звање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018 и 7/2019): професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; дипломирани математичар професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор математике теоријско усмерење; професор математике
- теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор информатике - математике; професор хемије - математике; професор
географије - математике; професор физике –
математике; професор биологије - математике;
дипломирани математичар – астроном; дипломирани математичар – теоријска математика;
дипломирани математичар – примењена математика; дипломирани математичар – математика финансија; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије);
дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер математичар; мастер
професор математике. Лице из тачке 22) до 25)
које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним
испитом из предмета Геометрија или Основи
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геометрије). Наставу и друге облике образовно-васитног рада из предмета математика у
подручју рада Економија, право и администрација може да изводи: дипломирани математичар - мастер математике финансија. Кандидат
за наставника математике треба да испуњава и
следеће услове: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; има држављанство Републике Србије; 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;
извршена психолошка процена способности за
рад с децом и ученицима, у складу са Законом;
зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: одштампани пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
остала потребна документација доставља се у
оригиналу или овереној копији: доказ о стеченом одговарајућем високом образовању; извод
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђиваности
правноснажном пресудом за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; доказ о знању српског језика - доказ
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или о положеном
испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је осам дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава
и кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају на адресу: Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, Вука
Караџића 2, 26310 Алибунар, са назнаком „За
конкурс - наставник математике“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон: 013/641-036 локал 26.

Посао се не чека,
посао се тражи

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Оглас објављен дана 06.11.2019. године
поништава се у целости за радно место: домар
школе, на одређено време, замена одсутног радника преко 60 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КЕФАЛИЦА“

26000 Панчево, Милоша Обреновића 15/1
тел. 062/880-5955
e-mail: predskolskaustanovakefalica@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – медецинско-педагошка сестра. Посебна знања и вештине: основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook), стручни испит.
Услови рада: пробни рад. Слање пријаве за
посао мејлом. Јављање кандидата на контакт
телефон: 062/8805-955, Љиљана Рељин Јевремовић.

ОШ “БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО”
26310 Алибунар

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано
лице које испуњава следеће услове: да поседује
одговарајуће високо образовање из члана 140.
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број:
број 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019), за
наставника или стручног сарадника основне
школе; да поседује дозволу за рад (положен
стручни испит односно испит за лиценцу за
наставника или психолога или педагога), најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стећеног
одговарајућег образовања; положен испит за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не
поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да положи испит за директора школе у законом
прописаном року); да је психички, физички и
здравствено способан за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена, безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело или привредни преступ утврђен
Законом о основама система образовања и васпитања; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
су дужни да уз пријаву на конкурс приложе:
1) извод из матичне књиге рођених на новом
образцу; 2) уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију
истог); 3) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању наставника или стручног сарадника основне школе;
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4) оверену фотокопију уверења о положеном
стучном испиту, односно испиту за лиценце за
наставника, односно психолога или педагога,
5) потврду о стеченом радном стажу у области
образовања и васпитања од послодаваца где га
је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на
које је кандидат био распоређен и време трајања
рада из области образовања и васпитања), 6)
лекарско уверење са утврђеним психичким,
физичким и здравстевним способностима за рад
са децом и ученицима, издато у претходних 6
месеци; 7) доказ о неосуђиваности (доказ/уверење да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал, не старије од 6 месеци); 8) доказ/уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак и да није покренута истрага (оригинал, не старије од 6 месеци);
9) доказ/уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(оригинал, не старије од 6 месеци); 10) доказ
о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); 11)
оверену фотокпију лиценце за директора школе
(ако је кандидат поседује), 12) доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује
(оверена фотокопија); 13) доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само ако се на конкурс
пријавио кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе) - оверена фотокопија. 14) ) фотокопију важеће личне карте или
очитану биометријску личну карту. Поред наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће
биографске податке и приложи: податке о кретању у досадашњој служби или радном односу
и доказе о својим стручним и организационим
способностима. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са прилозима, а не
овереним фотокопијама неће се узети у разматрање. Оверене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. Пријаве са документацијом и
прилозима достављају се искључиво поштом на
адресу Основне школе “Братство и јединство”,
Вука Караџића 4, 26310 Алибунар са назнаком
“Пријава на конкурс за избор директора “ или
се предају лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 9 до 12 часова. Телефон за
информације: 013/2100-194 код секретара школе. Кандидати ће бити позвани на интервју од
стране Комисије за избор директора школе, по
истеку рока за подношење пријава. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

року од 8 дана од дана пријема решења о именовању директора школе од стране министра
просвете, науке и технолошког развоја.

ПИРОТ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник економске групе
предмета (Монетарна економија и
банкарство - 10%, Рачуноводство
финансијских организација и
буџетских корисника - 10%,
Канцеларијско пословање - 40%,
Јавне финансије - 10%, Савремена
пословна кореспонденција - 20%,
Међународна шпедиција - 10%)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
1 извршилац

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања).
1. Монетарна економија и банкарство - 10%:
дипломирани економиста; дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; дипломирани економиста
- менаџер за финансије и банкарство; мастер
економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије;
дипломирани економиста у области међународног пословања. 2. Рачуноводство финансијских
организација и буџетских корисника - 10%:
дипломирани економиста; дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; дипломирани економиста за
рачуноводство и ревизију; мастер економиста,
претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије; дипломирани
економиста у области међународног пословања.
3. Канцеларијско пословање - 40%: дипломирани економиста; дипломирани економиста
пословно - правног смера; дипломирани правник; мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије у области економије,
студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије,
студијска група статистика, односно Информатика; мастер правник, претходно завршене
основне академске или мастер студије у области
правних наука; мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука,
студијски програм Менаџмент и ореганизација,
студијска група Информациони системи и технологије. 4. Јавне финансије - 10%: дипломирани
економиста; дипломирани економиста смера
финансијски, банкарски и берзански менаџмент;
дипломирани економиста за рачуноводство и
ревизију; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије; дипломирани економиста у
области међународног пословања. 5. Савремена
пословна кореспонденција - 20%: дипломирани
економиста; дипломирани економиста пословно-правног смера; дипломирани инжењер организације рада; дипломирани правник; мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије, студијска
група Статистика, односно Информатика или
мастер студије у области економије, студијска
група статистика, односно Информатика; мастер правник, претходно завршене основне академске или мастер студије у области правних
наука; мастер инжењер организационих наука,
претходно завршене основне академске сту-

дије у области организационих наука, студијски
програм Менаџмент и ореганизација, студијска
група Информациони системи и технологије. 6.
Међународна шпедиција - 10%: дипломирани
економиста; дипломирани економиста смера
финансијски, банкарски и берзански менаџмент;
дипломирани економиста за рачуноводство и
ревизију; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије; дипломирани економиста
у области међународног пословања. Кандидат
треба и: 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 или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређивали високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе
о завршеним студијама првог степена); уверење
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, достављају и доказ да познају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оригинал или
оверена фотокопија уверења односно потврде о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8
дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси
лично или се шаље на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“ и на огласној табли
Националне службе за запошљавање у Пироту.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
27.11.2019. | Број 857 |
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ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац
тел. 012/210-308

Кувар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОVII: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1. за кувара: 1) средње образовање, IV или III степен стручне спреме за кувара, 1 годину рада у струци; 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. 2. За сервирку 1)

средње образовање, изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе, 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, физич-

ку 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
„Конкурс за кувара” или „Конкурс за сервирку”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац и преко телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36313 Карајукића Бунари

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛOВИ: Зa дирeктoрa школе мoжe бити
изaбрaнo лицe кoje испуњaвa услoвe прoписaнe
члaнoм 122, члaнoм 123 стaв 14 и стaв 15,
члaнoм 139 и члaнoм 140 Зaкoнa o oснoвaмa
систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Сл. глaсник
РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Прaвилникoм зa
избoр дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Сл. глaсник РС”, бр. 108/15), и то: 1. дa
има oдгoвaрajућe висoкo oбрaзoвaњe за наставника основне школе, за педагога и психолога
стечено: 1) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр
aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoвнe студиje,
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спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje) и тo: (1) студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe
oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe
прeдмeтa; (2) студиje другoг стeпeнa из области
пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe,
мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и
oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти
или oблaсти пeдaгoшких нaукa; 2) нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири
гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo
oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe;
лице из стaвa 1 тaчкa 1) пoдтaчкa (2) oвoг члaнa
мoрa дa имa зaвршeнe студиje првoг стeпeнa
из нaучнe oблaсти, oднoснo стручнe oблaсти зa
oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групу прeдмeтa;
2. дa имa психичку, физичку и здрaвствeну
спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeницимa; 3. да
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да није правоснажно осуђивано за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
5. дa имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; 6. дa
знa српски jeзик нa кoмe сe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд; 7. дa имa нajмaњe oсaм гoдинa
рaдa у устaнoви нa пoслoвимa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa, нaкoн стeчeнoг oдгoвaрajућeг
oбрaзoвaњa; 8. да има дозволу за рад наставника, педагога и психолога (положен стручни
испит - лиценца); 9. дa je сaвлaдaлo oбуку и дa
имa пoлoжeн испит зa дирeктoрa устaнoвe (кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност). Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 за наставника основне
школе, а то је стечено високо образовање на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
више образовање, 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.
OСTAЛO: Кaндидaт je дужaн дa достави пријаву
на конкурс (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, својеручно потписана) и биографске
податке, односно радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби, oвeрeн прeпис
или oвeрeну фoтoкoпиjу диплoмe o стeчeнoм
oдгoвaрajућeм висoкoм oбрaзoвaњу; oвeрeн
прeпис или oвeрeну фoтoкoпиjу дoкумeнтa o
пoлoжeнoм испиту зa лицeнцу,oднoснo стручнoм
испиту; увeрeњe o држaвљaнству Рeпубликe
Србиje (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe
стaриje oд 6 мeсeци); извoд из мaтичнe књигe
рoђeних (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe
стaриje oд 6 мeсeци); пoтврду o рaднoм искуству
у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa након стеченог одговарајућег образовања (oригинaл); доказ
Бесплатна публикација о запошљавању

о психичкој, физичкој и здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa (не старије од
6 месеци); доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу,
нe стaриje oд 6 мeсeци); доказ oснoвнoг судa дa
се прoтив њeгa не води кривични пoступaк и да
није покренута истрага (oригинaл или oвeрeну
фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсеци; доказ
да није правоснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (oригинaл
или oвeрeнa фoтoкoпиja, нe стaриje oд 6 мeсeци); доказ о знању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су образовање стекли на том
језику); доказ о резултатима стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa устaнoвe и oцeну спoљaшњeг врeднoвaњa (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе); оверен препис, односно копију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); рaдну биoгрaфиjу сa крaтким прeглeдoм крeтaњa у
служби и прeдлoгoм прoгрaмa рaдa дирeктoрa
шкoлe (необавезно); доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe приjaвe нeћe
бити рaзмaтрaнe, кao ни фoтoкoпиje дoкумeнaтa
кoje нису oвeрeнe oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa
(судa, oргaнa oпштинскe - грaдскe упрaвe, jaвнoг
бeлeжникa). Приjaвe сa дoкaзимa o испуњaвaњу
свих услoвa трaжeних кoнкурсoм могу се поднети лично у затвореној коверти или слaти у
зaтвoрeнoj кoвeрти прeпoручeнoм пoштoм, сa
нaзнaкoм „Приjaвa нa кoнкурс зa дирeктoрa”, нa
горенаведену aдрeсу. Додатне информације на
телефон: 020/453-085, 069/720-610.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „СУНЦЕ“

18430 Куршумлија, Косовска 36а
тел. 027/381-534

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: средња медицинска школа васпитачки
смер.

Васпитач
УСЛОВИ: виша стручна спрема, односно више
образовање стечено на студијама у трајању од
3 године. Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњавају
и услове прописане чл. 139 став 1. тачке 1, 2, 3,
4 и 5 Закона о основама система образовања и
васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја доставити: фотокопију дипломе, извод из матичне
рођених, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); уверење полицијске управе
не старије од 6 месеци да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискримитарно понашање. Лекарско уверење и
санитарну књижицу доставља примљени кандидат пре закључења уговора о раду. Обавеза
полагања испита за лиценцу. Пријаве слати на
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“
18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Наставник стручних предмета
ветеринарске струке
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани ветеринар или доктор
ветеринарске медицине. Поред општих услова
прописаних Законом о раду кандидати треба да
испуњавају и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и
др.закони и 10/19) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња
и прерада хране („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 5/15, 10/16, 11/16, 2/17 и 13/18); 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 од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 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
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин РС;
да зна српски језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају попуњен и ручно потписан пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству РС, не старије од шест месеци;
уверење о неосуђиваности и уверење да се
против њега не води истрага (не старије од 6
месеци), кратку биографију. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику. Проверу психофизичке способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати на
горе наведену адресу или лично. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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СМЕДЕРЕВО
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново
Михаила Аврамовића Дубоњца 1
тел. 026/732-227

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене,
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописанх Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања:
да имају одговарајуће образовање, 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; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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; обавезно
је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства (део „Ново на сајту”), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана
пријава која садржи: попуњени пријавни формулар (формулар за пријаву на конкурс); актуелни
број фиксног или мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
(може и оверен препис/фотокопија); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених или
оверен препис/ фотокопија; доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а); уверење (потврда)
високошколске установе да има образовање из
члана 140 ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије, психологије
и методике или има положен стручни испит или
испит за лиценцу, сматра се 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 бодо-
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ва из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова,
али о томе мора да пружи одговарајући доказ.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Напомена: документација се не враћа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење
доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

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 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИЈА РАКИЋ“

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СОМБОР
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Церовац
11420 Смедеревска Паланка
тел. 026/383-053

Наставник хемије
на одређено време

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне
запослене преко 60 дана и повратка
наведене 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 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 чланом
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 знају 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 казанене 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

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог
образовања из чл. 139, 140 или чл. 141, став 4
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закона и 10/19), у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16,13/16,2/17,13/18
и 7/19); да је држављанин Републике Србије; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља установа; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- доставља се пре закључења уговора о раду;
проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба по захтеву школе. Уз
пријавни формулар кандидати прилажу: биографију (уколико је кандидат са радним искуством
- податке о радном искуству и пословима које је
обављао; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (служи и као доказ о познавању језика); лица која су стекла звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије хемије; потврду о најмање једној години радног искуства у струци; уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурсна комисија обавља разговоре са свим
кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос по овом конкурсу, у року од 8 дана,
по позиву. Рок за подношење пријава је 8 дана
од објављивања у публикацији „Послови“.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ПОСЕБНО МУЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
“СТЕВАН ХРИСТИЋ” АПАТИН
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чланом 139 и 140.
став 1 и 2 и чланом 122. став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19)
и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 108/2015), и то:
1) да има високо образовање; 2) да има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; 5) за које није, у
складу са Законом утврђено дискриминаторно
понашање; 6) да има држављанство Републике
Србије; 7) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад; 8) да има
дозволу за рад (лиценца за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни
испит); 9) које има обуку и положен испит за
директора. Кандидат за директора школе има
одговарајуће образовање и радно искуство ако
је стекло високо образовање за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога: 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 претходног става тачка 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад
(лиценца за наставника, психолога или педагога,
односно положен стручни испит); обука и положен испит за директора установе (поседовање
лиценце за директора установе-кандидат који
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на
дужност у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; 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 проБесплатна публикација о запошљавању

тив полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за коју није у складу са
Законом утврђено дискриминаторно понашање;
кандидат за директора установе образовања и
васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); преглед кретања у служби
са биографским подацима; оквирни план рада
за време мандата. Уз пријаву кандидат подноси:
попуњен формулар за пријаву на конкурс (налази се на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја www.mpn.gov.rs); преглед
кретања у служби са биографским подацима (радна биографија); оквирни план рада за
време мандата; оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању за наставника музичке школе, педагога или психолога;
оверену фотокопију докумената о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту
за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); потврда о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал);
уверење из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном 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 правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; уверење о држављанству РС
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверену
фотокопију); извештај просветног саветника као
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); уколико
нема овај извештај, кандидат доставља краћу
изјаву на околност недостављања извештаја;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања доставља
кандидат на конкурсу који је претходно обављао
дужност директора школе; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, у
обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високо школске установе; лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, издато
од надлежне здраствене установе (не старије од
шест месеци од датума објаве конкурса, оргинал
или оверена копија). Пријаве доставити лично
или поштом на адресу: Основна школа за посебно музичко васпитае и образовање „Стеван
Христић” Апатин, 25260 Апатин, Светог Саве 1,
са назнаком „Пријава на конкурс за директора”.
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Школа нема обавезу враћања

конкурсне документације. Министар у року од
30 дана од дана пријема документације врши
избор директора и доноси решење о његовом
именовању, о чему школа обавештава лица која
су се пријавила на конкурс. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на телефон број 025/773-388.

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

Асистент за ужу научну област
Методика наставе познавања
природе
на одређено време од три године

УСЛОВИ: кандидат може бити: А) студент докторских академских студија, студијски програм;
доктор науке методике наставе познавање природе или доктор науке методике наставе познавање природе и друштва; методика наставе
( са ориијентацијом ка ужој научној области);
доктор дидактичко-методичких наука разредне
наставе у области методике наставе познавање
природе; доктор методике разредне наставе(
са оријентацијом ка ужој научној области); доктор наука методике наставе биологије; доктор
науке методике наставе физике; доктор науке
методике наставе хемије; доктор методике науке наставе географија; доктор методике наставе
природних наука( биологије,хемије, физике,географије) математике и информатике, доктор
наука методике наставе физике; доктор методике наставе природних наука (биологије, хемије,
физике, географије) математике и информатике, доктор наука методике наставе хемије; доктор методике наставе природних наука (биологије, хемије, физике, географије) математике и
информатике, доктор наука методике наставе
биологије; доктор методике наставе природних
наука( биологије, хемије, физике, географије)
математике и информатике, доктор наука методике наставе географије; методике разредне
наставе природе, математике, информатике и
физичког васпитања. Б) Магистар науке коме
је прихваћена тема докторске дисертације из
уже научне области. Кандидат мора испуњавати услове за избор у звање асистента који су
прописани Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Статутом и општим актима Педагошког
факултета у Сомбору, односно да је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и да показује смисао за
наставни рад. Кандидати уз пријаву подносе:
оверену фотокопију дипломесвих нивоа студија;
кратку биографију; библиографију објављених
радова и саме радове; евалуацију студената о
наставном раду (уколико кандидат има радно
искуство), уверење да нису осуђивани ( МУП) и
фотокопију/ очитану личну карту. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Место рада Сомбор. Поступак избора у звање и
заснивање радног односа спроводи се у складу
са одредбама Закона о високом образовању,
одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката
Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од објављивања у публикацији Послови.

Национална служба
за запошљавање
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ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА
ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

25260 Апатин, Блок 112 бб
тел. 025/773-211
e-mail: pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора установе може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 1.
има одговарајуће високо образовање (члан 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања); за наставника гимназије и
стручне школе подручја рада: геодезија и грађевинарство, шумарство и обрада дрвета, за педагога и психолога; 2. има дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; има најмање осам година рада у установи, на пословима образовања
и васпитања, после стеченог одговарајућег
образовања; 3 има држављанство Републике
Србије; 4. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
5. 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; 6. има обуку и положен испит за директора установе; 7. зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс на пријавном формулару који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке И технолошкг развоја кандидат треба да поднесе: 1. кратку биографију
са прегледом кретања у служби; 2. диплому о
стеченом одговарајућем образовању (оригинал
или оверена фотокопија дипломе); 3. доказ о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу - дозволи за рад наставника и стручног
сарадника (оригинал или оверена фотокопија);
4. доказ о знању српског језика (у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, у том случају
кандидат доставља писани доказ да је положио српски језик по програму високошколске
установе - оригинал или оверену фотокопију);
5. потврда надлежне установе да кандидат има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал); 6. доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, издато након објављивања конкурса); 7. уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија не старија од
шест месеци); 8. доказ да има психичку, физич-

66

| Број 857 | 27.11.2019.

ку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверена фотокопија
лекарског уверења надлежне медицине рада
не старије од шест месеци); 9. доказ о обуци и
положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена фотокопија). Пријава која не
садржи доказ о положеној обуци и испиту за
директора школе неће се сматрати непотпуном;
изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност; 10. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања установе
(оригинал или обична фотокопија) - достављају
кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме,
адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако је
кандидат поседује). Документација се доставља
у три примерка (један примерак чини оригинал
или фотокопија наведене документације коју је
оверио јавни бележник, а у два примерка достављају се обичне фотокопије оверених примерака). Непотпуне и неблаговремене пријаве
комисија неће узимати у разматрање. Школа
нема обавезу да пријављеном кандидату враћа
документацију. Обавештења везана за конкурс
се могу добити на телефон: 025/773-211, а контакт особа је секретар школе. Пријаву на конкурс својеручно потписану заједно са потребном
документацијом доставити школи на адресу:
Гимназија „Никола Тесла”, Апатин, Блок 112 бб,
25 260 Апатин у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на конкурс за избор директора” или
лично у пријемну канцеларију школе од 8 до 12
часова сваког радног дана. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГИМНАЗИЈА ИНЂИЈА

кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у 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,
в) да има држављанство Републике Србије, г)
да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, д) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачaкa а), в), г) и д) достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из тачке б) прибавља се пре закључења уговора.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију: диплома или
оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем факултету и потврда високошколске
установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или потврда о положеном испиту за лиценцу, уверење
о држављанству Републике Србије; диплома
или оверена фотокопија дипломе о завршеној
средњој школи као доказ о познавању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у Гимназији, уверење о некажњавању.
Лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/555-095

Психолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) одговарајуће високо
образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у gимназији („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/19):1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то:(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из тачка 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Кандидат треба да испуњава и следеће услове:
б) да није осуђиван правноснажном пресудом за

22320 Инђија, Краља Петра I бр.124
тел. 022/561-330

Наставник биологије

за 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19, даље Закон),
и то: мора да има одговарајуће образовање за
наставнике основне школе у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19) и то: 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
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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. Кандидат
треба и да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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
пријавни формулар кандидат доставља: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном,
оригинал или оверену копију дипломе о стеченој
стручној спреми, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције), доказ о познавању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са ученицима - лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на
горе наведену адресу.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник математике

на одређено време, место рада:
Коцељева и издвојена сеоска одељења
4 извршиоца

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС” број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19) за радно место могу да конкуришу лица
следећих квалификација: 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 математиБесплатна публикација о запошљавању

чар - 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. Посебна знања и
вештине: возачка дозвола Б категорије. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу
лично или путем наведеног контакт телефона,
радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Наставник немачког језика и
књижевности

са 88,89% радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС” број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19) за радно место могу да конкуришу лица
следећих квалификација: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижњвност и култура), мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет). Посебна знања и вештине: возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу да се обрате послодавцу лично
или путем назначеног контакт телефона, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Наставник руског језика и
књижевности

са 70% радног времена, на одређено
време, место рада: Општина Коцељева
- Каменица, Љутице, Градојевић,
Ћуковине, Баталаге и Голочело

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС” број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19) за радно место могу да конкуришу лица
следећих квалификација: професор, односно
дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил руски језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил руски језик),
мастер професор слависта - руски језик и књи-

жевност, мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Посебна знања и вештине:
возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу да се обрате послодавцу лично
или путем наведеног контакт телефона, радним
данима од 7.00 до 15.00 часова.

УЖИЦЕ
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
КРАЉА ПЕТРА II

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171

Наставник математике

са 88,88% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
77,77% радног времена

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 88720179 и чланом 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); да у складу
са чланом 142 Закона ума 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. Поред
напред наведених услова кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовано- васпитни
рад. Уз одштампан образац пријавног формулара кандидати достављају доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме (оригинал или
оверене фотокопије дипломе), доказ да кандидат има 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: htpp://www.mpn.gov.rs/ep-content/
uploads/2015/08FORMULAR-ZAKONKURISANjE.
doc.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” на адресу школе: Прва основна
школа краља Петра II, Димитрија Туцовића 171,
31000 Ужице, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
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ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: заинтересовани кандидат треба да
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске, специјалистичке
академске или мастер струковне студије) или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године или
на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме
се остварује образовно – васпитни рад. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи:
попуњен формулар за пријаву на конкурс (који
се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, или у вртићу);
кратку радну биографију (са обавезно назначеним важећим бројем телефона); оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или оверена копија); оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности – уверење (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), очитану личну карту, а лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву са комплетном документацијом доставити лично или поштом на горе наведену адресу са назнаком „за конкурс”. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу: Драгана
Атлић, секретар, тел.014/411-602, звати од 08,00
до 12,00 часова.

В РА Њ Е
СТРУЧНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Наставник економске групе
предемета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
43,47% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подучју рада
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Економија, право и администрација („Службени
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019); 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 3 месеца, као и
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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дикриминаторно понашање
и да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), оверену фотокопију личне карте, личну и радну биографију
(са контакт телефоном, имејл и адресом становања). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Директор школе ће извршити ужи избор кандидата, које ће упутити на
претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, у року од 8 дана,
од дана истека рока за подношење пријава. О
датуму обављања психолошке процене способности за рад са децом и ученицима кандидати
ће бити благовремено обавештени од стране
школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат доставља пре
закључена уговора о раду. Пријаве доставити на
адресу школе, у року од 8 дана од објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“ВУЛЕ АНТИЋ”

17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Директор

на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140. став 1. и
2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 27/2018 - други
закон,, 27/2018 (II) и 10/2019): да има одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања, тј. 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 струковне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука- у ком 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 положени испит
за директора дужан је да у року до 2 године од
дана ступања на дужност положи испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС број 27/2018 - други закон 27/2018 (II)
и 10/2019), да има дозволу за рад за нставника,
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 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 човечовечности 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. Уколико се на конкурс не пријави ни
један 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
испуњености осталих горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140. став
3. истог закона тј. високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од 3 године,
или више образовање за наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора школе и најмање 10 године рада
у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе
следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника, васпитача, односно стручног
сарадника, доказ о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, уверење о
неосуђоиваности из казнене евиденције министарства надлежног за унутрашње послове, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за коке је изречена безусловна казна
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.
Уверење о неосуђиваности из Привредног суда,
оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење (не страрије од 6
месеци), уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, резултате стручно - педа-
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гошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико се на конкурс пријављује
лице које је предходно обављало дућжност
директора установе), доказ о савладаној обуци
и положеном испиту за директора установе -уколико га поседује, преглед кретања услужби са
биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Директор се бира на период од 4 године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за пријављивање кандидата је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријемни формулар попунити
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/mp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Пријаве са
доказима о испуњавању услова комнкурса могу
се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу Школа за основно
и средње образовање “Вуле Антић”, Радних бригада 2, Врање, са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 017/423-621.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„8. МАРТ“
Прешево

Оглас објављен дана 20.11.2019. мења се у делу:
1. персонални радник економат на неодређено
време, 2. васпитач - на неодређено време.

ЗАЈЕЧАР
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19206 Велики Извор

Наставник информатике

на одређено време, ради замене
запосленог преко 60 дана, са 10%
радног времена

Наставник енглеског језика

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

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019): 1) да има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
Бесплатна публикација о запошљавању

приложе: доказ о испуњености услова у погледу
стручне спреме; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење о неосуђиваности надлежног
органа унутрашњих послова. Кандидати преузимају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уверење о
здравственој способности кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. У пријави кандидат
треба да наведе тачну адресу на којој живи, број
фиксног или мобилног телефона. Пријаве достављати на адресу: ОШ „Вук Караџић” у Великом Извору (За конкурс), Изворски пут бб, 19206
Велики Извор. Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ
КАПЛАР”
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-604, 731-004

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе
у Валевцу, на одређено време,
замена запосленог који се налази на
неплаћеном одсуству, до повратка
запосленог

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе
у Вини, на одређено време, замена
запосленог коме мирује радни однос
по основу избора на јавну функцију, до
истека мандата на јавној функцији

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије ) и то: студијама другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет односно групе предмета; студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне или стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6.
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са чл.
142 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати попуњавају апликациони

формулар који се налази на званичној интернет
страници МПНТР и одштампан формулар достављају установи са следећом документацијом
у прилогу: дипломом о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији и доказом о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина 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 (уверење
са високошколске установе или копија индекса).
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 ово образовање. Кандидат подноси и: уверење о неосуђиваности из надлежне
полицијске управе, у оригиналу или овереној
фоткопији. не старије од 6 месеци; уверење о
држављанству, у оригиналу или овереној фоткопији; очитану личну карту. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачиниће листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема резултата психолошке процене и
обавити разговор са њима (о термину разговора биће обавештени путем телефона и мејла
који су доставили у апликационом формулару).
У року од 8 дана од дана обављеног разговора
комисија ће донети решење о избору кандидата.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кадидат доставља пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрње
и поднета документација са пријавним формуларом не враћа се кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији НСЗ „Послови”. Уколико последњи дан истека рока падне у недељу
или државни празник, као последњи дан истека рока рачунаће се први наредни радни дан.
Пријаве се подносе лично, на адресу Основне
школе „Димитрије Тодоровић Каплар” Књажевац, Лоле Рибара 12, од 8 до 14 часова или
поштом препоручено, где ће се као дан пријема
рачунати дан и час пријема у пошти, са назнаком „За конкурсну комисију”.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ “
19312 Вражогрнац

Помоћни радник - спремач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 и 10/19): одговарајућа врста стручне спреме, завршено основно образовање за
радно место помоћног радника; 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 кривич27.11.2019. | Број 857 |
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но 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, што се
доказује уверењем о држављанству; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да испуњава услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних
места у установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: пријавни
формулар који се преузима на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
доказ о испуњености услова у погледу стручне
спреме; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
уверење о неосуђиваности надлежног органа
унутрашњих послова. Уверење о здравственој
способности кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. У пријави кандидат треба да
наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног
или мобилног телефона. Пријаве достављати
на следећу адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Вражогрнцу (За конкурс), Вражогрнац бб, 19312
Вражогрнац. Рок за пријављивање кандидата је
8 дана од дана објављивања конкурса.

Наставник енглеског језика

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
44% радне норме

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у
складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 и 10/19): одговарајућа врста стручне спреме - високо образовање одговарајућег
профила за радно место наставника предметне
наставе; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за крвична 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, што се доказује уверењем о држављанству; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да испуњава услове утврђене
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: пријавни формулар који се преузима на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности надлежног органа унутрашњих послова. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У
пријави кандидат треба да наведе тачну адресу
на којој живи, број фиксног или мобилног телефона. Пријаве достављати на следећу адресу:
ОШ „Доситеј Обрадовић” у Вражогрнцу (За конкурс), Вражогрнац бб, 19312 Вражогрнац. Рок
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник предметне наставе француски језик

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе француски језик

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (због одржавања
трудноће, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне
неге детета).

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду
за заснивање радног односа кандидат мора да
испуњава посебне услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“ бр. 88/17, 27/18-др. закон и
10/19) и то: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2017, 27/18-др.закон и
10/19) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018, 11/2019); 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 насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела давање или примање мита;
за кривична дела из групе кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу
уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
оверена копија дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија),
уверење Министарства унутрашњих послова о
неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или оверена фотокопија). Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику
доставља доказ (уверење или потврду) одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика. Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове за
оглашени посао, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање о
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.
Разговор с кандидатима ће се обавити у просторијама школе, а кандидати ће о датуму и време-

ну бити обавештени на контакт адресе које су
навели у својим пријавама. Доказ о здравственој
способности за рад са ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити поштом
или лично на адресу: Основна школа „Митрополит Михаило“ Сокобања, Митрополита Михаила
5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Андрагошки асистент

са 66% радног времена, на одређено
време до краја школске 2019/2020.
године

УСЛОВИ: поред општих услова из Закона о раду
за заснивање радног односа кандидат мора да
испуњава посебне услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17, 27/18-др. закон и
10/19) и то: 1) да има одговарајуће образовање
- најмање средња стручна спрема и савладан
програм обуке за оспособљавање директора,
наставника, стручног сарадника и андрагошког асистент за рад са одраслима: Интегрални
програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих,
Према правилнику о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и
врсте образовања наставника и андрагошких
асистената за остваривање наставног плана и
програма основног образовања одраслих (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и
18/2013). 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оверена копија дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија), уверење МУП-а о неосуђиваности
не старије од 3 месеца (оригинал или оверена фотокопија). Уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику доставља доказ
(уверење или потврду) одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика. Попуњени пријавни формулар са
документацијом о испуњености услова достављају школи најкасније у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове за
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оглашени посао, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање о
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.
Разговор с кандидатима ће се обавити у просторијама школе, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакт адресе које су
навели у својим пријавама. Доказ о здравственој
способности за рад са ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити поштом
или лично на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита Михаила
5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс за
андрагошког асистента”.

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

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/562-189

Наставник стручних предмета
пољопривредне струке

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања и то: дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту
биља и прехрамбених производа; дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита
биља, ратарско-повртарски, ратарство - повртарство, општи или хортикултура; дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за
заштиту биља; дипломирани инжењер агрономије; дипломирани инжењер пољопривреде за
ратарство; дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство
и виноградарство; дипломирани инжењер
пољопривреде за хортикултуру; дипломирани
инжењер пољопривреде, одсеци или смерови:
ратарски и воћарско-виноградарски; мастер
инжењер пољопривреде, претходно завршене
основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и повртарство, Воћарство
и виноградарство или Хортикултура. 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 и 113/2017), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 тачке.
1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019),
односно да: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који преузима са званичне интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, доставља још и: кратку биографију;
оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова као доказ да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) - подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве треба послати
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона:
023/562-189.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А
тел./факс: 023/561-413
е-mail: medicinskaskolar@gmail.com

Спремачица

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/2014, 13/2017 - oдлукa УС, 113/17 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 Прaвилникoм o oргaнизaциjи и
систeмaтизaциjи пoслoвa у Медицинској шкoли
у Зрењанину: I стeпeн стручнe спрeмe, односно завршена основна школа; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs);
оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне
спреме - сведочанство о завршеној основној
школи; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка
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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) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тaчка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на горенаведену са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или телефоном на број 023/533-270.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А
тел./факс: 023/561-413
е-mail: medicinskaskolar@gmail.com

Оглас oбjaвљeн у брojу 853 публикацијe „Послови” дaнa 30.10.2019. године, поништава се за
радно место: тeхничaр oдржaвaњa инфoрмaциoних систeмa и тeхнoлoгиja - рaдник нa oдржaвaњу рaчунaрскe oпрeмe, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана,
са 20% радног времена.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
Елемир-Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737-708

Референт за правне, кадровске и
административне послове
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл.
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, а то су: 1. да има
одговарајуће образовање и то: а) IV степен стручне спреме; б) средња школа економског смера,
гимназија; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
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4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар; 2. доказ о одговарајућем образовању: а)
оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; 3. уверење о
држављанству - оригинал или оверена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ да није
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који
није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија; 6. доказ да је стекао образовање
на српском језику (диплома/уверење издато на
српском језику која се приложи као доказ под
тачком 2. сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 6); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се
узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се секретару
школе на телефон 023/737-708.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе Рачунарски хардвер

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

Наставник предметне наставе Мерења у електроници

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 стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 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
Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/ 2017,
4/2018 и 13/2018): 1) дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског;
2) дипломирани електротехнички инжењер,
смер електронски; 3) дипломирани инжењер
електронике, сви смерови осим индустријске
енергетике; 4) дипломирани инжењер рачунарства; 5) дипломирани инжењер електротехнике
и рачунарства, смер електроника и телекомуникације; 6) мастер инжењер електротехнике и
рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из
области енергетике; 7) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм
рачунарске комуникације и претходно завршене
основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском пограму
рачунарске мреже и комуникације.
ОСТАЛО: 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
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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 листу „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” Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 23000
Зрењанин, са назнаком “За конкурс”.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515, факс: 023/550-520
www.tfzr.uns.ac.rs

1. Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Информационе

технологије

на одређено време од три године
3 извршиоца

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

2. Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу научну област
Информационе технологије

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са
просеком оцена најмaње 8 (осам) на студијама
првог степена.

3. Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу научну област
Инжењерство заштите животне
средине

УСЛОВИ: завршене основне студије Инжењерства заштите животне средине и студент мастер
студијa Инжењерства заштите животне средине, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о
испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и саме радове), подносе се Факултету у року од 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“, на адресу:
Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин,
Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“.
Контакт телефон: 023/550-501.

на одређено време од једне године

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Захваљујући локалним акционим плановима запошљавања у Западнобачком
округу запослена 241 особа

САРАДЊА НСЗ И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
Ову годину обележила је веома успешна сарадња Националне службе за запошљавање и локалних самоуправа Западнобачког управног округа. Издвајањем средстава из локалних
буџета и удруживањем са средствима Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, као и уз техничку подршку Националне службе за запошљавање, запослена
је 241 особа.
Све четири општине учествовале су на Јавном позиву за
суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања. Општина Оџаци је из локалног буџета издвојила 6,6
милиона динара, а одлуком Министарства за рад овим средствима је придружено још 6,3 милиона динара, чиме је кроз
програме јавних радова на територији општине Оџаци омогућено запошљавање 38 особа са евиденције незапослених. Такође, 11 особа је запослено уз доделу субвенција за запошљавање теже запошљивих категорија на новоотвореним радним
местима, а своје запослење је решило и 9 незапослених уз коришћење субвенције за самозапошљавање, регистровањем нових делатности. Општина Оџаци је део ових средстава усмерила и на програм стручног усавршавања лица која никада нису
радила у струци, тако да је 5 младих људи укључено у стручно
усавршавање за рад на пословима за које су се школовали.
Општина Кула је из локалног буџета издвојила 3 милиона
динара и удружила са 2,4 милиона одлуком Министарства за
рад, борачка и социјална питања, чиме су се стекли услови за
доделу субвенција за самозапошљавање за 26 особа са евиденције незапослених које су покренуле сопствену делатност.
Град Сомбор је из свог буџета издвојио 6,85 милиона динара, а одлуком Министарства овим средствима је придодато
још 4,45 милиона динара, што је омогућило запошљавање 38
незапослених који припадају категорији теже запошљивих на
новоотвореним радним местима и запошљавање 27 особа које
су регистровале сопствене делатности.

Из буџета општине Апатин за програме активних мера издвојена су 2 милиона динара, којима је одлуком Министарства
за рад додато још 1,6 милиона динара. Релизацијом ових програма у Апатину је 9 незапослених особа запослено кроз програме самозапошљавања и 9 кроз програме доделе субвенције
за запошљавање на новоотвореним радним.
Локалне самоуправе су биле активне и у програмима локалних самоуправа уз техничку подршку Националне службе. Овим активностима, значајним издвајањем средстава из
локалних буџета, на јавним радовима је ангажована 61 особа,
од тога 30 у Сомбору и 31 незапослена особа у Кули. Споразум о техничкој сарадњи са општином Оџаци омогућио је запошљавање 8 незапослених кроз програме субвенционисаног
запошљавања теже запошљивих категорија на новоотвореним
радним местима.
Гордана Предојевић

Оригинал из Србије

ПОКРЕТАЧИ РАЗВОЈА ЕКОНОМИЈЕ

У Гријер кући у Швајцарској, више од 170.000 туриста сваке године може уживо да
посматра прављење уникатног сира са географском ознаком и куповином производа и сувенира допринесе развоју локалне заједнице. Место овако развијеног искуственог туризма
у Србији не постоји, иако је наша земља заштитила више од 50 производа, по чему је испред
Швајцарске.
То је један од примера добре праксе представљених на првом Швајцарско-српском форуму, који су организовали СЕЕДЕВ и НАЛЕД, уз подршку Швајцарске развојне сарадње, а
који показују како производи са географском ознаком (ГИ) порекла могу бити покретачи
развоја локалне и регионалне економије, малих и великих произвођача, чувари традиционалних техника производње и културног наслеђа.
У свету, производа са ГИ ознаком има око 8.000 и то само у домену пољопривреде и
хране, од чега је готово половина регистрована у Европи. Вредност промета овим производима само у Европској унији премашује 55 милијарди евра годишње и чини 15% европског
извоза хране и пића.
Лесковачки ајвар, ужичка пршута, златарски сир, пиротски ћилим, ариљска малина, бездански дамаст, Сирогојно плетенине,
текеришки пешкир и грнчарија из Злакусе, само су део листе аутентичне хране, рукотворина и заната, чији је развој подржала
Владa Швајцарске кроз бројне програме.
Владан Васић, члан УО НАЛЕД-а и градоначелник Пирота, града чију славу у свету проносе пиротски ћилим, качкаваљ и
пеглана кобасица, истакао је да осим хране и рукотворине могу да буду вредан ресурс за локални економски развој.
- Израда рукотворина представља други највећи извор прихода пољопривредних газдинстава у ЕУ, а да би се Србија примакла том резултату, потребна је системска подршка државе и локалних самоуправа удружењима произвођача, у паковању,
дизајну и пласману - додао је Васић.
Производи с географском ознаком су синоним не само за аутентичност већ и за квалитет. За три четвртине наших грађана,
ГИ ознака је потврда да су састојци коришћени за припрему искључиво из краја из којег је производ, а 54% да је произведен на
традиционалан начин. Истраживање ставова потрошача, спроведено непосредно пре форума, показало је и да грађани најчешће
купују производе са ГИ ознаком због укуса (69%), уверења да су здравији (56%), да су прављени ручно и домаћински (53%) и због
жеље да помогну развој српских производа (50%).
Извор: НАЛЕД
Бесплатна публикација о запошљавању
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Дијалог кључних актера за веће запошљавање младих

ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА

Национална конференција програма за промоцију запошљавања младих „Дијалог за
младе“, организована је у хотелу „Зира“, поводом завршетка прве фазе швајцарског
пројекта „Знањем до посла“. На мини-сајму добрих пракси, организованом у оквиру
конференције, представљене су партнерске организације са локалног нивоа, а
учесници конференције имали су прилику да се упознају са главним резултатима и
успешним примерима и приступима пројеката „Знањем до посла“ и „Подстицање
запошљавања младих“
Амбасадор Швајцарске у Републици Србији Филип Ге указао је на значај
дијалога између више националних и
међународних институција, који доприноси унапређењу политика и пракси у
области запошљавања младих.
„Незапосленост младих је двоструко
већа од опште незапослености, а Швајцарска је до сада подржала програме
запошљавања младих са 7 милиона евра
и од следеће године ћемо определити додатних 7 милиона за ову област. Пројекат
‘Знањем до посла’ донео је запослење за
24 одсто младих из осетљивих група, а
128 српских средњих и малих предузећа
је радило са младима. Пројекти попут
овог доприносе јачању локалних заједница како би биле атрактивније за инвестиције и пословање“, рекао је Филип Ге.
Пројекат „Подстицање запошљавања
младих“, који се спроводи у оквиру Немачко-српске развојне сарадње, има за
циљ да пружи подршку младима старости од 15 до 35 година да унапреде
свој положај на тржишту рада и брже
дођу до посла.
„Врло смо свесни да постоји одређени
број младих људи који напуштају Србију
и одлазе у Немачку у потрази за послом.
Они тамо стичу искуство и знање, али
улажемо велике напоре да се врате, како
би Србија профитирала из искуства које
су ови млади Срби стекли у Немачкој.
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С друге стране, свесни смо да су Србији
потребни висококвалификовани млади
људи и због тога се трудимо да створимо
перспективе за младе у њиховој домовини. Управо то радимо у оквиру програма
‚Подстицање запошљавања младих‘ који
спроводи ГИЗ, а његов циљ је да допринесе повећању запошљивости младих,
да их подстакне да започну сопствени
бизнис и остану у Србији. Трудимо се и
да охрабримо немачка предузећа да се
настане у Србији и да овде инвестирају
и креирају повољнију климу за запошљавање. Утицали смо на отварање
више од 60.000 радних места и више од
430 предузећа, и то је и те како позитиван и растући тренд“, изјавио је амбасадор Савезне Републике Немачке у
Београду Томас Шиб.
Идеја конференције је да се представе успешне праксе, да оне пронађу
своје место у систему запошљавања и
постану одрживе, како на националном тако и на локалном нивоу.
„Овде смо да сагледамо сва искуства и унапредимо сарадњу на пољу
запошљивости младих. Показатељи
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања бележе
позитивне резултате и стопа незапослености је знатно смањена, а ми ћемо
свакако наставити да се активно бавимо овим питањем. У току је израда

Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину и већ следеће недеље почеће јавна расправа. Ставићемо
акценат на теже запошљива лица, на оне
појединце који дуго траже запослење и
младе који не могу да се запосле у струци. Нама је људски капитал веома битан
и трудићемо се да зауставимо одлазак
људи из земље, али и да вратимо оне
који су отишли и радимо на стварању
амбијента који ће привући и стране
стручњаке“, рекла је државни секретар
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бојана Станић.
У дијалогу на тему запошљавања
младих, осим Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, учествовали су и Министарство
просвете, науке и технолошког развоја,
Министарство омладине и спорта, Тим за
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ)
и NIRAS-IP Consult у оквиру пројекта
„Знањем до посла“, који подржава Влада
Швајцарске.
Одржане су и панел дискусије са
послодавцима, младима и представницима локалних самоуправа, који су поделили успехе и изазове у повећању запошљивости, запошљавању и оснаживању
младих у локалним заједницама.
Извор: Знањем до посла
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Одржана регионална конференција о ИТ пословању - БИЗИТ 2019

ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА У ФОКУСУ
Најзначајнија регионална бизнис и
ИТ конференција, посвећена дигитализацији у свим сферама пословања – БИЗИТ 2019, одржана је у Београду, у Клубу
посланика. Најновија софтверска решења, заштита података и безбедност
пословања, маркетинг на друштвеним
мрежама, примена дигиталних алата,
увођење 5Г технологије, биле су само
неке од тема које су привукле пажњу посетилаца и о којима су говорили учесници бројних панела и радионица.
Тржиште информационих технологија у Србији расте годишње по стопи
од 10,2 одсто, у првих осам месеци ове
године основано је 229 програмерских
фирми, а вредност тог тржишта је 538,5
милиона евра, неки су од података изнетих на овогодишњем БИЗИТ-у.
Главна тема и овогодишње конференције била је примена савремених
алата у пословне сврхе, указивало се на
најмодернија решења у домену бизнис
технологија и анализирали и прогнозирали трендови. Скупу су присуствовали
стручњаци из те области, пословни људи
који су размењивали искуства и представили предности увођења савремених
технологија у свакодневне пословне процесе.
„За дигиталну трансформацију је пре
свега потребно знање и спремност на
промене. Зато и говоримо о дигиталној
трансформацији као промени пословања
како би се на најбољи начин искористили потенцијали нових технологија и како
би се на тим технологијама зарадило“,
рекла је Весна Чаркнајев, директорка “PC
Press”-а.
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Милан Добријевић, из Министарства
трговине, туризма и телекомуникација,
рекао је да се бележи константан раст у
свим подручјима ИТ сектора, да у Србији
има 8,6 одсто више ИТ фирми него претходне године, а преко 2.300 њих приходује више од милион динара. „Интернет
услуге користи 74,3 одсто грађана, а 99
одсто предузећа користи интернет конекције. У првих осам месеци основано је
229 нових програмерских фирми и приметан је и велики раст ИТ бруцоша ове
године“, рекао је он.
Прва тема овогодишњег БИЗИТ-а
била је управљање пословним процесима. У оквиру овог дела је одржано пет
предавања, којима су покривени различити аспекти функционисања бизниса
с аспекта дигиталне трансформације и
модерног пословања. Током панела је
речено да су картице убедљиво најкоришћенији алат за плаћање на европском континенту и да су тенденције такве да ће ускоро мобилни телефони бити
изједначени са рачунарима.
Говорило се и о контроли пословних
процеса и представљена су различита
решења која могу да допринесу развоју и
ефикасности пословања. Током разговора на ову тему истакнуто је да је у модерном пословању акценат на мобилности и
тимском раду.
Када говоримо о ИТ сектору, једна од
најважнијих области је безбедно пословање, па је и то била једна од тема бројних панела на овогодишњем БИЗИТ-у, а
први дан конференције завршен је блоком који је био посвећен значају маркетинга на друштвеним мрежама и људским ресурсима и изнети су занимљиви

подаци о факторима које Гугл зна и прати о свакоме од нас.
Другог дана БИЗИТ-а велику пажњу
посетилаца привукао је панел посвећен
вештачкој интелигенцији и машинском
учењу, као областима које су директно
повезане са успехом модерног пословања.
Највеће интересовање било је за разговоре о 5Г технологији, теми која је окупила еминентне стручњаке и представнике фирми које уводе ту технологију и
представљају базне станице. Учесници
су се сложили да би увођење 5Г технологије у Србији омогућило низ новина
у индустрији и привреди, али да има
још много да се ради када је реч о тој
области. Речено је да ће крајем следеће године бити расписан тендер за
увођење 5Г мреже у нашој земљи, која
треба да подржи пословање фирми, а
очекује се да коришћење почне 2021.
године.
Посетиоци дводневне конференције БИЗИТ могли су да виде роботе
и опрему за ИТ инфраструктуру, да се
увере како интелигентни уређај за напајање може са удаљености да надзире
температуру и влагу, а представљени
су и дигитални јавни сервиси и комуникације и софтвери нове генерације.
Наредна БИЗИТ конференција најављена је за 4. и 5. новембар 2020. године.
Приредила: Јелена Бајевић
Извор: бизит.рс
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Производња ракије и путеви пласмана

УРЕЂЕЊЕ ТРЖИШТА ЗА ВЕЋИ ИЗВОЗ
Недавно основани Савез произвођача ракије Србије има за циљ да у бољој координацији
са надлежним министарствима унапреди производњу и квалитет шљивовице и других
ракија, како би оне биле конкурентније у свету. Циљ је и да се драстично смањи сиво
тржиште
О ракији, пре свега од шљиве, али и од другог воћа, већ годинама се говори као о националном бренду Србије чији је квалитет препознат и у свету. Годишње се у нашој земљи произведе до 800.000 тона шљиве, од чега 70 одсто заврши у ракији,
чија је продукција 30 милиона литара годишње. Под дуњама је
5.000 хектара, по чему смо други у Европи, док регистрованих
произвођача ракија има око 530. Безброј пута је констатовано
да је неопходна много боља сарадња произвођача и државе
како би сви заједно, од произвођача воћа до љубитеља ракије,
имали више користи и задовољства.
С том намером недавно је, и то непосредном иницијативом
председника Републике и уз подршку Владе Србије, основан
Савез произвођача ракије Србије, који је за почетак објединио
три удружења, како би се проблеми у области прераде воћа у
ракије решили у бољој координацији са државним министарствима. У новоформираном савезу су: „Српска ракија“, „Шумадија“ и Удружење произвођача Западне Србије, који окупљају
око 50 регистрованих произвођача из целе земље. „Српска ракија“ је национална асоцијација произвођача ракије, основана
је средином маја 2015. године и већ је постигла одређене резултате у унапређењу квалитета производа, пласмана ракије,
али и едукације потрошача.
Поред регистрованих произвођача који су у систему контроле, у Србији постоје и нерегистровани произвођачи ракије,
који продају ову врсту производа и тиме ремете тржишне услове, па је између осталог, циљ окупљања у Савез произвођача ракије да се добије репрезентативно удружење које ће дати

РУСИЈА ОТВАРА ВРАТА ЗА НАШ ВИЊАК
Недавна посета руског премијера Дмитрија Медведева Србији
и потписани споразуми наговестили су већи извоз српске ракије,
пре свега вињака на огромно тржиште Руске Федерације. Прва
испорука од 90.000 литара вињака требало би ускоро да крене
из „Рубина“, што би требало да допринесе знатном расту производње и капацитета овог произвођача.
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јасну слику целокупне проблематике ове бранше, али и да њихов глас буде видљивији.
„Пре свега нам је циљ да објединимо сва мала удружења произвођача овог алкохолног пића и у сарадњи са
ресорним министарствима решавамо текуће проблеме.
Ова грана треба да буде стратешки важна за државу, а
савез ће пре свега својим иницијативама да је уреди и
дигне на задовољавајући ниво“, изјавио је Иван Урошевић,
председник Управног одбора Савеза произвођача ракије Србије. „Награде које су ракије из Србије добиле недавно у Кини
потврда су да производимо јако квалитетне ракије, којима
треба прилика да доживе светску славу“, каже Урошевић, додајући да морамо општи квалитет ракије дићи на виши ниво.
„Процене су да се годишње произведе и преко 50 милиона
литара, па је најбитније да научимо да производимо квалитетну ракију и да је квалитетну пијемо код куће, а самим тим ће
онда бити бољи и општи квалитет ракије“, каже он и наводи да
је највећи проблем јако велики удео нелегалног тржишта. Као
основну предност српске ракије спомиње врло квалитетну сировину, јер се код нас ракија прави од воћа прве и друге класе.
„Наших ракија има на свим континентима, али у занемарљивим количинама у односу на друга светска пића. Морамо производњу ракије у Србији много боље да уредимо да
бисмо могли да глобално наступамо“, сматра Урошевић.
Државни секретар у Министарству пољопривреде Велимир
Станојевић истиче да ће новоформирани савез заједно
са ресорним министарствима решавати проблеме који
тиште наше пољопривреднике. И он сматра да је изузетно
битно увођење нелегалних произвођача ракија у систем путем
регистрације, како би инспекције и друге надлежне службе
могле да их контролишу.
„Регистрација је најбитнија да бисмо користили средства
Министарства пољопривреде за, рецимо, опрему за дестилерију или бурад за одлежавање ракије. Министарство подстицајним мерама помаже произвођачима у производњи
квалитетних пића, као и у подизању вишегодишњих засада.
„Имамо предвиђена и пројектна средства за наступ, маркетинг
и појављивање на међународним сајмовима“, навео је Станојевић и додао да се ради на очувању аутохтоних сорти шљива.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Дестилерије у туристичкој понуди
Мирослав Кнежевић, из дестилерије „Хуберт 1924“ из Банатског Великог Села, која је добила светско злато за кајсијевачу, каже да су признања овог нивоа значајна за српску ракију као национални бренд. „Као своје основне циљеве Савез
произвођача ракије је зацртао пропаганду наше ракије у свету
и борбу са сивим тржиштем, што лажно декларисаних, што
нерегистрованих произвођача“, каже он и додаје да би производња ракије могла да буде и мотор оживљавања села и
враћања људи на село. С тим у вези, истиче се и значај ракије
у туристичкој понуди. Гастрономија свуда у свету представља
неизоставни део туристичке понуде, а код нас је то посебно
изражено. Поред гостопримства, управо је гастрономска понуда оно што чини предност Србије на туристичком тржишту. У
првих седам месеци ове године, туристи из Кине први су по
броју долазака, а у аранжману који подразумева њихов боравак укључена је минимум једна винарија и - једна дестилерија. И државни секретар у Министарству трговине, туризма
и телекомуникација Мирослав Кнежевић као простор за бољи
пласман ракије такође наводи и понуду туристима у Србији уз
организоване посете дестилеријама.
„Шљивовица је од 2015. године на националној листи
нематеријалних културних добара, па све активности
које се тичу њене дистрибуције и промоције представљају важну ствар за промоцију наше државе. Имали
смо прилику да од произвођача чујемо да постоји велика подршка Кабинета председника и Владе Републике
Србије, а ми као ресорно министарство смо у претходном периоду издвајали пуно средстава за ова удружења
и организацију различитих догађаја на домаћем и страном тржишту. И у наредном периоду ћемо са колегама
из Министарства пољопривреде синхорнизовано радити на овим активностима“, каже Кнежевић.

Искуства произвођача
Сматра се да су најквалитетније српске ракије шљивовице,
и по квалитету и по цени, раме уз раме са најпрестижнијим
француским коњацима и шкотским вискијима. Међутим, недовољан број становника се одлучује на озбиљан посао са шљивицима, а један од разлога је што се пуна родност достиже тек
у седмој години. Процена је и да у укупној производњи имамо мало квалитетне или најквалитетније ракије, иако имамо
квалитетно воће. Производња шљивовице може бити уносан
породични посао у Србији, због познатих аутохтоних сорти и
традиције печења ракије. Предуслови су оснивање фирме и,
према процени Добрисава Јањића, власника дестилерије „Стара Златиборка“ из подзлатиборског села Трипкова, улагање од
8.000 до 10.000 евра.
„Да би ракија постала породични бизнис, неопходан је
шљивик од три до четири хектара са 1.500 - 2.000 стабала.
Потребно је купити и дестилациони апарат - казан, храстову

ВЕЋЕ ТРЖИШТЕ ОД ПОНУДЕ
Један од регистрованих произвођача ракије, и вероватно
најмлађи, 23-годишњи Димитрије Поповић из села Прогореоци, пре две-три године чврсто је решио да породични хоби, производњу ракије шљивовице, претвори у породични бизнис. Поред
властитог новца који је морао да издвоји за покретање посла,
доста му је значила и подршка Регионалне развојне агенције Шумадије и Поморавља и донација Швајцарске владе.
„Није лако задовољити све прописе, али није ни компликовано, јер је то нешто чега смо се и ми раније придржавали, колико
смо имали средстава у том тренутку. За производњу користимо
искључиво шљиву високог квалитета. Ракију чувамо само у храстовим бурићима и то минимум 18 месеци. У почетку смо производили скромних 600 литара на годишњем нивоу, а данас више
од 2.000 литара, што такође није довољно. Имамо веће тржиште
него понуду, зато планирамо проширење производње“, каже Димитрије.
Извор: агромедиа.рс
Бесплатна публикација о запошљавању

бурад за држање ракије, каце за комину, боце, пунилице, затварачице, машине за филтрирање, платити увођење ХАСАП
система... Пошто шљива пун род даје од седме године, да би
фирма одмах производила годишње треба купити око две тоне
меке ракије и препећи је, а затим сачекати седам-осам месеци
да одлежи да би стигла за продају“, наводи Јањић, истичући да
наше врхунске ракије на тржишту могу да постигну цене и од
100 евра по литру, а неке архивске и много већу цену.

ИНСПЕКТОРИ ОДУЗЕЛИ 560 ЛИТАРА
За годину и по дана, од јануара прошле до краја јуна ове године, пољопривредни инспектори су у Србији одузели и уништили
више од 560 литара ракије у ринфузу, вредне око 1,1 милион динара. Ова ракија није имала декларацију и није прошла проверу
безбедности по здравље људи. „У циљу праћења безбедности и
квалитета производа на тржишту пољопривредни инспектори су
у наведеном периоду спровели укупно 2.266 контрола на пијацама и у угоститељским објектима“, саопштено је из Министарства
пољопривреде.

Гвозден Ковачевић, из ужичког села Каран, четврта је генерација која производи ракију. Задовољан је својом производњом, а колико јој је посвећен најбоље сведочи светска златна медаља коју је добио за дуњу. „Најчувенији смо по шљиви,
потражњу за ракијом не можемо да задовољимо, али трудимо
се да квалитет остане исти“, каже он и додаје да је укупна производња „Златне долине“ око 20.000 литара ракије. „За добру
ракију три ствари су битне: одлично воће, поштовање свих фаза
дестилације и квалитетно буре у коме се чува“, каже Ковачевић, који три до четири хиљаде литара ракије сваке године
прода у Аустралији. „Наша цена је 10 евра, а тамо се продаје
за 45-50 долара. Могао бих да продам и више, али је проблем
мањак воћних засада. Села замиру, а млади који се посвећују
пољопривреди више се окрећу малини и воћу које могу брзо да
наплате“, каже Ковачевић.
Велики успех за домаће произвођаче ракије, пре свега оне
из Асоцијације произвођача „Шумадијска ракија“ представља
недавно добијање ознаке географског порекла за „шумадијску
шљивовицу“, што гарантује да ће се ракије под тим брендом
производити у дестилеријама у истоименом региону, по технолошки строго дефинисаној процедури и рецептури, искључиво од шљива са тог поднебља. Ознака географског порекла
потрошачима гарантује квалитет, а произвођачима обезбеђује
лакши извоз и бољу конкурентност, јер за производе са тим
сертификатом у ЕУ нема царинских баријера, ни квота.
Приредила: С. Даниловић
Извори: бизнис.телеграф.рс, дневник.рс, Танјуг
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ЕУ подршка

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА
Европска унија кроз финансирање пројеката подржава економско оснаживање
жена и побољшање њиховог положаја на селу

Јасмина и Љубомир Ћирић због
незапослености почели су да се баве
пољопривредом. Чланице Удружења
„Лужничке рукотворине“ уз помоћ ЕУ
обучиле су се за органску производњу
поврћа.
„Добили смо 25 пластеника, од којих
је 20 донирала Европска унија. Пластенике смо дали незапосленим женама са
инвалидитетом и онима који имају више
чланова породице. Услов за добијање
пластеника био је да власник има регистровано пољопривредно газдинство“, наводи Миљана Ранчић из овог удружења.
Пластеници олакшали
производњу
Њихови органски производи заузимају 15 пластеника, од којих седам има
сертификат за органску производњу. У
производњи користе систем за наводњавање и захваљујући томе поврће, воће и
биљке могу да узгајају у току целе године.
„Пластеници су нам помогли да
лакше производимо и да добијемо квалитетнији производ. На отвореном увек
постоје могућности елементарних непогода које могу да униште све наше биљке
и да останемо без производа“, прича Јасмина Ћирић.
Жене које су добиле пластенике од
ЕУ своје производе продају првој женској
задрузи „Дарови Лужнице“. Јасмина је у
удружењу од оснивања, а у својој производњи има два пластеника која је добила од ЕУ. У њима производи паприку за
ајвар.
Почеле су да извозе и у
земље ЕУ
Чланице удружења произведу ајвар
у малим количинама, али захваљујући
задрузи успевају да пласирају своје про-

80

| Број 857 | 27.11.2019.

изводе на домаће тржиште, а однедавно
су почеле да их извозе и у земље Европске уније.
„Пољопривредни производи које ове
жене производе су здрави и не прскају се.
У нашој задрузи их прерађујемо користећи традиционалну рецептуру и даље
их пласирамо на тржиште. Производимо
ајвар, пинђур, љутеницу али и разне производе из слатке линије, џемове и сокове
од шумског воћа“, прича Миљана.
У плану им је да производњу прошире у наредном периоду и запосле још
жене, као и да боље позиционирају своје
производе на тржишту.
Ајвар је заштитни знак југа Србије.
У току јесени и Бабушница и сва друга
места у овом делу наше земље позната
су по прављењу ајвара, љутог, цепканог и
мешаног. Лесковачки ајвар има и етикету производа заштићеног националним
патентом у Србији, а само пет производа
у нашој земљи може да се похвали тиме.

Јасмина Ћирић планира да почне и
са узгојем шумске јагоде, како би од ње
правила домаће слатко. „Поред јединственог мириса и укуса, овај специјалитет је редак и зато што је у просеку потребан читав дан пешачења и брања да
бисте набрали килограм тог дивљег, мирисног воћа“, објашњава Јасмина.
У последњих 19 година, у пољопривреду у Србији, конкретно у област руралног развоја, безбедности хране и здравствене заштите биљака и животиња, ЕУ је
уложила 150 милиона евра.
Пољопривредници у Србији
велику помоћ добијају и кроз
ИПАРД пројекте
Како се наводи на сајту Еуропа.
рс, ЕУ ће наставити да улаже у развој
пољопривреде у Србији, али ће фокус
бити на помоћи произвођачима да достигну стандарде ЕУ, као и на прилагођавању стандарда и унапређењу конкурентности.
Пољопривредници у Србији велику
помоћ добијају и кроз ИПАРД пројекте и то у виду новчане вредности од
175 милиона евра бесповратне помоћи.
Ти пројекти односе се на инвестиције у
пољопривредна газдинства, улагање у
обраду пољопривредних производа и
њихов пласман на тржиште, органску
производњу, примену локалних развојних стратегија као и диверзификацију
фарми и развој пословања.
Извор: Еуропа.рс
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Домаћа зимница осваја тржиште

УСКОРО И ПРОИЗВОДИ ОД
ЖИРА СА КОСМАЈА

Концепт продаје „са фарме на трпезу“, који је у марту ове године покренула „Беобашта“, показао се као веома
успешан. Са својих плантажа на Космају
испоручили су око две тоне боровница на
398 адреса. Како је за „еКапију“ изјавио
Војислав Влаховић, оснивач „Беобаште“,
успех са боровницама подстакао их је
да прошире листу производа које нуде
својим клијентима.
„Наши клијенти су били изузетно
задовољни, па нам је то дало воље и самопоуздања да се упустимо у нови пројекат зимнице који је тренутно актуелан.
Првобитно смо направили џем и сируп
од наших домаћих боровница. Имали
смо одличан одзив на ове производе, јер
су заиста били квалитетни. На пример, у
једну теглицу џема од 330 грама је пре
кувања ушло чак 500 грама домаћих боровница“, каже Војислав.
Осим производа од боровнице, нуде и
различите прерађевине из слатког и сланог програма. „Имамо џемове, матичне
сокове, сирупе, ајваре, љутенице и друге
производе који улепшавају београдске
трпезе. За почетак смо кренули са неким
конвенционалним програмом, а ускоро

ћемо понуду проширити са производима без шећера“, напомиње Влаховић,
прецизирајући да се зимница услужно
производи у околини Копаоника по старинским рецептурама. Сировина се набавља од домаћих произвођача - дивља
боровница и аронија су са Копаоника, a
паприка из Лесковца.

САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА
На Београдском сајму, у Хали 3, од 23. до 26. новембра одржан је 14. Сајам етно
хране и пића. У питању је регионална смотра прехрамбених производа намењених тржишту, припремљених по традиционалним рецептима, на традиционални начин. Реч је
о националним специјалитетима, производима карактеристичним за ужа географска
подручја, најчешће ручне израде и од органски гајених сировина.
Манифестација афирмише традиционалне производе као прворазредне тржишне и извозне артикле, који су већ постали или треба да постану незаобилазни елемент туристичке понуде. Ради се о производима са заштићеним географским пореклом или онима
чија се заштита препоручује. Посетиоци су могли да виде, пробају и купе најразличитије производе, пре свега оне из програма зимнице (киселе паприке, кисели краставци,
ајвар, туршија, кисели купус,...), односно сухомеснате производе и месне прерађевине,
као што су кобасице, кулен, сланина, чварци, пршута, печеница, крвавице, шваргла, и
др. Поред тога, мали произвођачи који излажу на овом сајму изненаде увек са необичним производима и комбинацијама укуса, као што су протеклих година били воћни
сиреви, љути џемови, кафа од жира, сремуш у шљивовици, мед од коприве, ликер од
С.Д.
бундеве и други.
Бесплатна публикација о запошљавању

Оно што „Беобаштину“ зимницу издваја на тржишту је квалитет, на коме
бескомпромисно инсистирају. „Иако је
зимница за нас новина, трудимо се да и
у овој тржишној борби изађемо као победници, јер сматрамо да је ајвар са 2,5
килограма паприке у себи најбољи ајвар,
да је џем са 500 грама свежих домаћих
боровница најбољи џем, као и да је матични сок од дивљих боровница, добијен
од скоро два килограма шумских боровница, најбољи сок. Наши производи су
100 одсто домаћи, односно производи
их српски домаћин од сировина које су
произведене у Србији. На крају, због самог процеса продаје, наши производи су
најповољнији. То не значи да су најјефтинији, али су за дату цену сигурно најквалитетнији“, каже Војислав.
Када је реч о продаји производа и
даље су фокусирани на Београд, а реакције корисника су одличне. Приликом
започињања пројекта нису имали велике
амбиције, јер су били свесни да улазе на
тржиште које има много играча.
„Стабилним растом, увођењем нових
производа, представљањем произвођача и порекла производа, као и генерално добром услугом и комуникацијом
са клијентима, надамо се да ћемо постати препознатљив бренд који је синоним за квалитет и повољност. У наредном периоду имамо у плану да, када је
реч о слатком програму, представимо
производе без шећера или са природним заслађивачем. Такође, ускоро ћемо
представити и производ од жира произвођача са Космаја. Жир је невероватан
антиоксиданс који има изузетно дејство
на организам. Свакако нам је у циљу да
за све свеже производе из наше понуде
представимо наше произвођаче“, каже
Војислав Влаховић.
Извор: еКапија
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Предузетничка прича

РАТЛУК КАО ДОБРА ПОСЛОВНА ИДЕЈА

Новосађанка Сандра Кркљуш, по занимању медицинска сестра, 2014. одлучила
се на сопствени бизнис. Основала је фирму и почела производњу рахат-локума.
Данас може рећи да се успешно изборила за своје место на тржишту
Путеви кретања у самостални посао
су бројни и различити. Један од интересантнијих је онај којим је кренула Сандра
Кркљуш, рођена Новосађанка, која се пре
неколико година одлучила за производњу рахат-локума. Уз несебичну помоћ
и подршку свих чланова породице, отворила је у породичној кући радионицу за
израду познате оријенталне посластице
која се најчешће служи уз црну кафу.
Данас Сандра може да буде задовољна
оним што је постигла.
„Фирма ‚Hand Crafted Food‘ основана
је 2014. године као мали породични бизнис. У почетку смо били само супруг и ја,
сад се све више укључују и ћерке. Млађа
Нађа то чини више због природе своје
будуће струке, студент је Технолошког
факултета, одсек биотехнологија хране, а
Тина је идејни творац дизајна паковања
и промоција. Морам признати да је идеја
о овој производњи у потпуности супругова. Он је имао визију враћања старих
заната у моду, у нашем случају посластица, и ево након пет година од како
фирма постоји, можемо рећи да је био у
праву“, каже Сандра. Додаје да је она по
струци виша медицинска сестра, ради у
Клиничком центру Војводине, а ратлук је
њен додатни посао. „За сада, али шта будућност носи, видећемо...“, каже уз осмех.
Сандра и њен муж су фирму основали сами и сви почетни трошкови су покривени искључиво из личних средстава. Ни после тога нису тражили помоћ са
стране. „Комплетна производња нам је
смештена у посебно адаптираном делу
породичне куће по свим санитарним
прописима. То нам је умногоме смањило почетна улагања. Опрема је, такође,
специјално направљена и служи искључиво у сврху производње нашег за сада
првог производа, домаћег ратлука. Намерно кажем домаћег ратлука, зато што

је рецептура у потпуности другачија од
турског рахат-локума. Рецепт супругове
баке је делимично прилагођен, усавршен
и наравно модернизован и данас из наше
радионице излази ратлук у чак 24 укуса. Производ се контролише од стране
акредитоване Финс лабораторије Технолошког факултета. Здравствени радник у
мени је отишао корак даље и са поносом
могу рећи да је наш ратлук прегледан и
на присуство глутена и да је безглутенски производ, што је једном делу наших
потрошача и те како важно“, казује саговорница „Послова“.
Према њеним речима, сви састојци
потребни за производњу, осим пистације и кокоса, долазе са подручја Србије.
„Пуно сарађујемо са малим произвођачима и газдинствима од којих набављамо лешник, орах, аронију. Шећер, скроб,
природно идентичне ароме су такође домаће производње, а остале састојке вам
нећу открити, део су наше мале породичне тајне“, поручује Сандра.
Она истиче да рахат-локум пласирају на све могуће начине. „До купаца
стижемо преко друштвених мрежа, промоција, манифестација, личним ангажовањем, то јест обилажењем локалних
маркета и продавница хенд мејд производа којих је све више. Истраживањем
конкуренције смо се бавили само на почетку пословања, сада је пре свега фокус
на унапређењу производње. То нам је
приоритет. Уосталом, мислимо да места
има довољно за све“, каже наша саговорница.
Ипак, не тече све као мед и млеко,
па проблема и недоумица у овој фирми
и код њених власника је било и има их
још. Неизвесност је практично њихова
свакодневница.
„Највећи проблем у почетку је било
моје неискуство. Ништа нисам знала. Као
неко ко је до тада 23 године радио само

у државном сектору, потпуно је јасно да
сам била несвесна шта ме све чека - озбиљна борба са набавкама, рецептуром,
пласманом, наплатом... Ипак, у директном контакту са купцима углавном
чујем позитивне критике. Оне се првенствено односе на изглед амбалаже, а потом, наравно, на квалитет самог производа. Све то даје додатну енергију и ветар у
једра да се настави даље и још боље. Јако
волим да изненадим купце неочекиваним укусима и комбинацијама. Ко би се
надао да може пробати ратлук са укусом
лимун-ђумбира, киселе јабуке или аронија-бадемом? У току је усавршавање и
неких љуткастих комбинација. Само је
небо граница“, оптимиста је Сандра, којој
је посао са ратлуком, у почетку стресан и
пун неочекиваних непознаница, прерастао у велику љубав.
Славица Даниловић
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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

