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Изузетно добри резултати када је реч о броју незапослених у
Србији и унапређење сарадње са партнерима на тржишту рада,
обележили су 2019. годину у Националној служби за запошљавање,
која је прославила свој дан, као и 98 година постојања. Тим поводом
додељена су признања и захвалнице компанијама и локалним самоуправама које су учествовале у промоцији запошљавања и дале
значајну подршку спровођењу мера и програма активне политике
запошљавања.
У Србији је у трећем кварталу ове године стопа незапослености
износила 9,5 одсто, што значи да је Србија све ближа циљу којем
тежи, а то је ниво незапослености у ЕУ од око 7 одсто. У мере активне политике запошљавања у периоду од јануара до новембра
ове године укључено је 132.478 незапослених, од којих 126.854 теже
запошљива лица.
После успешне пословне 2019. године, Национална служба за
запошљавање и у следећој години наставиће да одговорно спроводи мере активне политике запошљавања. Приоритет у раду остаје
повећање укупне запослености, пре свега младих и особа из категорије теже запошљивих.
У Параћину је почела реализација основне информатичке
обуке по ЕЦДЛ стандарду, коју похађа шест особа са инвалидитетом. Обука има за циљ да полазници стекну знања и вештине у коришћењу, раду на рачунару и раду у програмском пакету Microsoft
Office.
Истраживања међу послодавцима показују да су особе са инвалидитетом лојални, одговорни и добри радници, вредни и пожртвовани, имају потребу за усавршавањем и напредовањем и ретко
одсуствују са посла. Ипак, до посла тешко долазе и то пре свега због
предрасуда у нашем друштву – речено је на округлом столу на Звездари посвећеном запошљавању ОСИ.
У организацији НСЗ Филијале Зајечар, у Дому културе у Књажевцу одржан је 11. сајам запошљавања. Сајам је посетило више од
500 тражилаца запослења, представило се 17 послодаваца, а био је
карактеристичан по добром одзиву квалитетних послодаваца и великом интересовању међу књажевачким тражиоцима запослења.
О томе како је Београђанин Александар Угрешић после успеха у фармацеутској производњи, пре неколико година одлучио да
дизајнира и производи намештај под брендом „Хоклица и столица“,
пишемо у „Предузетничкој причи“. Захваљујући врло интересантном дизајну и квалитетној изради, Угрешићев намештај је већ стигао на различита светска тржишта - од северне Европе до Америке
и Бразила. Запослио је пет мајстора, а услужно ангажују и сараче,
тапетаре, челичаре.
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Филијала Кикинда НСЗ

ТИМСКИМ РАДОМ ДО ДОБРИХ
РЕЗУЛТАТА

Филијала Кикинда НСЗ ову пословну годину завршава успешно. У Севернобанатском округу на крају 2018. године број
незапослених био је 7.608, а закључно са последњим даном октобра ове године, тај број смањен је на 6.917.

„Закључно са 31. октобром ове године, на евиденцији Филијале Кикинда Националне службе за запошљавање у односу
на крај прошле године је укупно 691 незапослено лице мање на
евиденцији. Главни разлози за то смањење су, пре свега, укључивање незапослених у мере активне политике запошљавања,
као и све већи број заснивања радног односа“, каже за „Послове“ в. д. директора Филијале Кикинда НСЗ Јелена Митровић и
додаје да најтеже до посла долазе они који имају први степен
стручне спреме.
„У односу на број становника, највише незапослених има
општина Кањижа, а када је реч о младима, тренутно је их је
око 2.000 на евиденцији у том округу“, објашњава наша саговорница.
Запослени у Филијали Кикинда имају добар и професионалан однос са послодавцима и незапосленима, а кроз свакодневне индивидуалне разговоре, пружање корисних информација и укључивањем незапослених у одговарајуће мере и
програме, труде се да пруже адекватну помоћ корисницима у
сваком тренутку, у циљу њиховог што бржег запошљавања.
Након расписивања јавних позива за реализацију програма и мера у овој години, кроз планиране презентације и у директном контакту, кикиндска филијала је у свих шест општина представила послодавцима све програме и мере. Највеће
интересовање било је за јавне радове, програм запошљавања
теже запошљивих лица, као и за субвенцију зараде за особе са
инвалидитетом без радног искуства. Тако су кроз јавне радове запослене 52 особе са инвалидитетом и 10 лица из других
категорија теже запошљивих, а њих 34 је запослено кроз програм запољавања лица из категорије теже запошљивих. Кроз
тај програм запослено је 11 особа са инвалидитетом.
Велико интересовање у округу послодавци су показали и
за програм субвенције зараде за ОСИ без радног искуства, у
оквиру којег је, до сада, чак 14 незапослених радно ангажовано, док се кроз програм стручне праксе тренутно оспособљава
36 лица за самосталан рад у струци, а њих 17 стиче практична
знања кроз тај програм.
Уз средства из буџета Републике Србије и из пројекта ИПА
2013, 14 лица завршило је обуку на захтев послодавца и засновало радни однос у компанијама и то на пословима за које су
се обучавали.
Филијала Кикинда има добру сарадњу са Градом Кикиндом, па ће удруживањем заједничких средстава кроз програм
стручне праксе бити стручно оспособљено 12 лица, а 25 незапослених биће ангажовано кроз јавне радове. Такође, са Општи-
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ном Чока, удруживањем средстава, незапослени су укључени
у програм јавних радова, а послодавци су добили субвенције
за самозапошљавање и субвенције за запошљавање теже запошљивих.
Важно је поменути још један програм - Функционално основно образовање одраслих, односно стицање првог степена
формалног образовања за старије од 15 година. Овај програм
се организује у пет основних школа у северном Банату, а тренутно је у њега укључено 85 полазника.
Добри резултати рада Филијале Кикинда бележе се и у
оквиру програма самозапошљавања, а субвенције се највише
користе за производне делатности (производња хлеба, дрвета,
свећа, плетене и кукичане одеће) и услужне делатности (ауто-механичарске, грађевинске и козметичко-фризерске услуге).
„Сарадња са послодавцима је веома добра. Константно смо
у контакту са њима и највише се жале на недовољан степен
практичних знања незапослених и предлажу нам обуке за
њих. У складу са потребама тржишта рада, наша филијала је
и ове године, израдом Каталога обука, предложила реализацију обука за тржиште рада, које су у току. Тренутно се 5 лица
оспособљава за руковаоце грађевинским машинама, 6 особа са
инвалидитетом стиче нова знања кроз информатичку обуку по
ЕЦДЛ стандарду, а још 6 лица са инвалидитетом стећи ће сертификат за паковање текстилних производа. До краја године,
10 незапослених из Кикинде и њих 5 из Сенте обучиће се за
оператера на ЦНЦ машинама”, наводи Јелена Митровић, в. д.
директора Филијале Кикинда.
Сајмови запошљавања традиционално дају добре резултате, па су организовани сајмови у Кикинди, Кањижи и Сенти, а
њима је обухваћено свих шест општина, односно, водило се рачуна о потребама послодаваца из целог округа. У овој години
је више од 2.000 тражилаца посетило сајмове запошљавања и
контактирало са потенцијалним послодавцима.
Оно што је свакако допринело смањењу броја незапослених у Кикинди јесте долазак нових, страних компанија. Циљ у
раду Филијале Кикинда је да послодавцима, приликом посредовања, упути кандидате са најбољим компетенцијама.
„Највећи успех је одлична комуникација запослених са
свим корисницима са којима смо свакодневно у контакту.
Истакла бих и одличну сарадњу са локалним самоуправама,
образовним институцијама, послодавцима и привредницима који послују на територији шест општина северног Баната.
Тимским радом и заједничким снагама успевамо да смањимо
број незапослених и Севернобанатски округ учинимо бољим
местом за живот, које има перспективу и у који млади долазе,
а не одлазе“, наводи Јелена Митровић.
Весна Данић
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ТЕМА БРОЈА Обележен Дан Националне службе за запошљавање

ДА ИЗБОР БУДЕ
ПОСАО У СРБИЈИ

Изузетно добри резултати када је реч о броју незапослених у Србији и унапређење
сарадње са партнерима на тржишту рада, обележили су 2019. годину у
Националној служби за запошљавање, која је прославила свој дан, као и 98 година
постојања. Тим поводом додељена су признања и захвалнице компанијама и
локалним самоуправама које су учествовале у промоцији запошљавања и дале
значајну подршку спровођењу мера и програма активне политике запошљавања.

У трећем кварталу ове године стопа
незапослености износила је 9,5 одсто,
што значи да је Србија све ближа циљу
којем тежи, а то је ниво незапослености у
ЕУ од око 7 одсто.
Поздрављајући пријатеље и госте,
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић говорио је
о активностима, успешним резултатима
програма и мера које је НСЗ спровела током 2019. године, као и о плановима за
наредни период.
„Дуги низ година уназад, неизоставна реченица у оваквим и сличним приликама је била да је незапосленост један
од највећих социјално-економских проблема у Републици Србији. Данас нема
места таквом закључивању, јер тренутни подаци охрабрују. Према подацима
из Анкете о радној снази Републичког
завода за статистику, за III квартал 2019.
године, анкетна стопа незапослености

4

| Број 860 | 18.12.2019.

износи 9,5%, дакле, незапосленост се
мери једноцифреним бројем, што је био
циљ који је Влада поставила пре неколико година. То је најнижа стопа незапослености од 1995. године. Анкетна стопа за-

послености је такође на највишем нивоу,
око 50%”, истакао је Мартиновић.
Он је додао да је за реализацију програма и мера АПЗ у складу са НАПЗ-ом
за 2020. годину планирано 4,25 милијар-
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ди динара. “Брига о незапосленима који
активно траже посао, а посебно о теже
запошљивим категоријама, остаће наш
приоритет. Спроводићемо мере које ће
младе, а и све остале, мотивисати да остану и раде у својој зељи. Наставићемо
јачање веза са послодавцима, локалним
самоуправама и свим другим субјектима који могу утицати на запошљавање.
Циљ Владе Србије и НСЗ је да се у наредном периоду стопа незапослености приближи европском просеку, а очекивани
привредни раст свакако ће позитивно
утицати и на отварање нових радних
места”, закључио је директор НСЗ Зоран
Мартиновић.
Подсећајући да је стопа незапослености данас једноцифрена и износи 9,5
одсто, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и со-

цијална питања Бојана Станић истакла је
и да је стопа запослености чак 49,6 одсто,
што значи да је у односу на исти период
прошле године око 49.000 људи мање на
евиденцији Националне службе.
“Задовољни смо односом послодаваца и других корисника према мерама
активне политике запошљавања, али и
укључивањем јединица локалне самоуправе у програме који имају за циљ што
већи број запослених. Од Националне
службе за запошљавање очекујемо да
настави да активно промовише програме и мере и укључи што већи број послодаваца и незапослених”, истакла је Бојана Станић.
Након уводних говора додељена су
признања и захвалнице најбољим компанијама и локалним самоуправама
које су схватиле важност укључивања у

активности које доприносе повећању запослености и у програме и мере активне
политике запошљавања.
Прво су додељена признања послодавцима који су током ове године запослили највише незапослених са
евиденције НСЗ на неодређено време
и користећи услугу посредовања у запошљавању, без финансијске подршке.
Признања су добили послодавци:
• ГИР из Краљева,
• GRIN INTERNATIONAL из Књажевца,
• ПОЛИЕСТЕР КОМПОНЕНТЕ из
Прибоја и
• BB TRADE из Житишта.
Уследила је додела признања послодавцима који су запослили највећи број
особа са инвалидитетом користећи услугу посредовања у запошљавању На-

ИСТОРИЈАТ НСЗ
Подсећамо да је давне 1921. године Народна скупштина Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца усвојила
Закон о заштити раденика, први
такав закон на овим просторима. Објављивање једног од првих
прописа којим се регулише област
запошљавања, 14. децембра 1921.
године, сматра се почетком деловања јавне службе запошљавања.
Данас је Национална служба за
запошљавање модерна институција која за циљ има да запосли
што више људи, на прави начин их
обучи да нађу посао или помогне
да стекну додатне вештине и знања
који су неопходни на данашњем тржишту рада.

Бесплатна публикација о запошљавању
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ционалне службе за запошљавање. Признања су добили:
• SREDO TEKSTIL из Крагујевца,
• BARTOLOMEO BLOK из Новог Сада
• RE3-PRODUCT из Пландишта и
• BIZLINK TECHNOLOGY SRB из
Прокупља.

Поводом Дана Националне службе
за запошљавања признања су добили и
предузетници који су уз субвенцију за
самозапошљавање НСЗ основали фирму
2018. године, а током ове запослили једног или више незапослених са евиденције. Међу њима су:

“Брига о незапосленима који активно траже посао,
посебно о теже запошљивим категоријама, остаће
наш приоритет. Спроводићемо мере које ће младе, а и
све остале, мотивисати да остану и раде у својој зељи.
Наставићемо јачање веза са послодавцима, локалним
самоуправама и свим другим субјектима који могу утицати на запошљавање”, рекао је поводом обележавања
Дана Националне службе за запошљавање директор
Зоран Мартиновић.
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• ZDRAVLJAK PARK INN из Ваљева,
• ПРЕДУЗЕТНИК СИНИША СТОЈАНО
ВИЋ, ПРОИЗВОДЊА МЕТАЛНИХ ВРАТА И ПРОЗОРА – „ЦРНИ БРАВАРИЈА“ из
Лесковца,
• СОЊА ЗЕТОВИЋ, ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ
СТОМАТОЛОГИЈЕ „АРДЕНТ ЦЕНТАР“ из
Сомбора,
• ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „MIS FRUCTUS“ из Ариља,
• ОЛИВЕРА ПЕТ РОВ ПРЕ ДУЗЕТ НИК,
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „FRIDA SUGAR
ART&TAPAS BAR“ из Кикинде и
• САША КРИВЧЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК –
ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА из Рашке.
Посебне захвалнице додељене су и
локалним самоуправама за допринос
већем броју запослених кроз спровођење
политике запошљавања на локалном нивоу.
Захвалницу су добили Град Ваљево,
Град Суботица, Општина Стара Пазова,
Општина Тутин и Општина Горњи Милановац.
За најуспешнију сарадњу на локалном тржишту рада ове године захвалнице су добили и најуспешнији послодавци,
међу којима су:
• LUSS PROTECT из Рашке,
• APTIV CONTRACT SERVICES из
Лесковца,
• Фабрика обуће ПАРИЛАБ из
Алибунара,
• КОСТЕЛ АУТОМОТИВ из Бачког Градишта,
• HBIS GROUP SERBIA IRON&STEEL из
Смедерева,
• JOHNSON ELECTRIC из Ниша и
• ЈАСМИЛ из Ариља.
После успешне пословне 2019. године, Национална служба за запошљавање
и у следећој години наставиће да одговорно спроводи мере активне политике
запошљавања. Приоритет у раду остаје
повећање укупне запослености, пре свега младих и особа из категорије теже запошљивих.
Јелена Бајевић

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

Резултати Филијале Пирот НСЗ у смањењу незапослености

Б

УСПЕШНИ ПРОГРАМИ
САМОЗАПОШЉАВАЊА

рој незапослених у Пироту за непуне три године смањио се за око
2.000 лица, што говори о високом
проценту ефикасности програма
и мера активне политике запошљавања.
Шта је све урађено када је у питању
смањење незапослености и шта се планира у наредном периоду, разговарали
смо са Сузаном Ђорђевић, начелницом
Одељења за посредовање у запошљавању и планирању каријере Филијале
Пирот НСЗ.
Колико тренутно има незапослених лица на евиденцији Филијале
Пирот НСЗ? Ког су образовног степена и занимања и да ли је више жена
или мушкараца?
На подручју које покрива Филијала Пирот, закључно са 30. октобром ове
године евидентирано је укупно 9.508
незапослених лица, од којих 5.027 жена
или 52,87 одсто. У Пироту од 5.392 незапослена лица 3.100 је жена, односно 57,49
одсто. У Димитровграду од 1.132 незапослена лица 538 су жене (47,53 одсто),
у Белој Паланци од 1.698 незапослених,
815 су жене (48 одсто) и у Бабушници –
1.286 незапослених, од тога 774 жене
(44,64 одсто).
Међу незапосленима је значајно
учешће лица без квалификација или са
ниским квалификацијама, те је на подручју Филијале Пирот од укупног броја
евидентираних незапослених лица 3.216
са завршеном основном школом или непотпуном основном школом, а 171 лице
је са другим степеном стручне спреме.
Реч је о лицима приученим да обављају
послове у угоститељству, текстилној,
машинској и прехрамбеној индустрији
и слично. У сваком случају, углавном је
реч о лицима која не располажу знањима и вештинама које захтева савремено
тржиште, па се њима придаје посебна
пажња и укључују се у обуке за тржиште
рада, како би стекли додатна знања
и овладали вештинама за обављање
послова за којима постоји потражња.
Са трећим, четвртим и петим степеном
стручне спреме пријављено је око 4.900
незапослених, а од шестог степена па навише укупно 1.250 лица.
За непуне три године број незапослених на подручју Филијале Пирот опао је
за нешто више од 2.000 и очекивања су
да се настави тренд смањења укупне незапослености, кроз реализацију програма и мера активне политике запошљавања и финансијске подстицаје државе и
локалних самоуправа.
У оквиру активности на смањењу
незапослености Филијала Пирот
Бесплатна публикација о запошљавању

успешно сарађује са Градом Пиротом, а један од програма на коме
сте заједнички активни је самозапошљавање. Колико се ове године
људи самозапослило?
У 2019. години, удруживањем средстава Града Пирот и НСЗ по Локалном акционом плану запошљавања, обезбеђено
је 27 субвенција за самозапошљавање.
По овом програму је 13 жена отпочело
сопствени бизнис и регистровало радње,
на пример, за израду предмета од вуне,
израду украса и аранжирање цвећа, израду торти и колача, израду обуће, али
и пружање фризерских, интелектуалних
и других услуга - попут школе језика.
У наставку одличне сарадње Филијале
Пирот са локалним самоуправама, ове
године је издвојено 29,4 милиона динара
за реализацију локалних акционих планова запошљавања по различитим програмима, уз издвајање још 10,9 милиона
динара из буџета Републике Србије. Посебно је плодоносна сарадња са Градом
Пиротом, који је из буџета за суфинансирање програма самозапошљавања издвојио три милиона динара, а Република
Србија додатних 2,45 милиона динара.
Захваљујући укупним средствима за финансирање самозапошљавања из буџета
РС од 17,4 милиона динара, код нас је 86
лица са евиденције незапослених регистровало радње, од чега је у предузетничке воде упловила 41 жена.
Које су делатности за које су оне
у овом случају најчешће конкурисале?
Јавним позивом су уређени услови
и начин аплицирања, као и делатности
које се не финансирају, као што су трговина, игре на срећу, такси услуге, итд.
Жене углавном настоје да вештине којима већ располажу преточе у сопствени
бизнис, те најчешће региструју радње за
припрему хране и слаткиша, израду и
преправку одевних предмета, пружање
фризерских и козметичких, као и адвокатских, рачуноводствених и других интелектуалних услуга.
Када сагледате досадашња улагања у самозапошљавање, шта показује статистика, колико радњи опстане и настави са пословањем?
Програм самозапошљавања дефинише обавезу која произилази из уговора
закљученог између НСЗ и новорегистрованог предузетника. Обавеза подразумева бављење регистрованом делатношћу
и редовну уплату пореза и доприноса у
року од годину дана од дана оснивања
радње. Дакле, година дана је временски
период током којег филијала прати сва-

ког самозапосленог предузетника и у
овом периоду проценат реализације уговорених обавеза је скоро 100 посто.
Национална служба има и друге програме који омогућавају запошљавање. Који су то програми и
колико су утицали на смањење незапослености?
Поред субвенција за самозапошљавање реализујемо и следеће програме:
субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих, јавне радове,
стручну праксу, обуку приправника (од
ове године), стицање практичних знања
за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослена лица,
обуке за тржиште рада, обуке на захтев
послодавца, субвенције зарада за особе
са инвалидитетом, радну асистенцију и
прилагођавање радног места за особе са
инвалидитетом. Као што говоре сами називи програма, могуће је финансирање
запошљавања свих категорија незапослених лица: младих, лица без радног
искуства, технолошких вишкова, заинтересованих за обуке за тржиште рада
или познатог послодавца, итд. Очекује
се веће издвајање средстава за финансирање програма и мера активне политике
запошљавања у 2020. години, па самим
тим и наставак тренда смањења укупне
незапослености, односно повећена заинтересованост послодаваца и незапослених лица за финансијску подршку приликом запошљавања лица са евиденције
незапослених и отпочињања сопственог
бизниса.

Извор: В.Ћ. („Слобода“, Пирот)
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Сајам запошљавања у Књажевцу

АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

У организацији Филијале Зајечар
НСЗ, 9. децембра одржан је Сајам запошљавања у Књажевцу, који је у потрази
за послом посетило више од 500 особа.
Учествовало је 17 послодаваца, а велике
шансе да дођу до запослења имали су:
административни техничари, шивачи
текстила, конобари, кувари, хидрограђевинари, виљушкаристи, прехрамбени
техничари, пољопривредни техничари,
посластичари, инжењери текстилства,
неквалификовани радници... Укупно је
понуђено 170 слободних радних места.
Сајам је отворио директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, истакавши да су сајмови запошљавања добра прилика за директан
сусрет послодаваца и незапослених.

„Сајмови омогућавају незапосленима да науче како да буду активни у тражењу посла, како да препознају послодавца код кога би могли да раде, при чему
је НСЗ увек ту да пружи саветoдавну и
финансијску подршку. Број незапослених
се константно смањује, па је према најновијим подацима стопа незапослености
у Србији сада једноцифрена и износи
9,5% за трећи квартал ове године. То је
најнижа стопа од 1995. године, од када се
спроводи овакво мерење. Тај циљ је постављен 2014. године као један од главних циљева ове владе, а сада намеравамо да ту стопу приближимо европском
просеку, који је 6-7 одсто“, каже Мартиновић“.
Највећи подстицај новом запошљавању, пре свега младих, јесте прилагођавање образовања потребама привреде.
Мартиновић посебно истиче значај мера
активне политике запошљавања, подстицаје за запошљавање особа са инвалидитетом, младих, особа старијих од 50
година.
„Послодавцима су увек најинтересантније мере новог запошљавања,
отварање нових радних места, јер добијају једнократни подстицај, поготову
у општинама које се сматрају неразвијеним. Међутим, не можемо сва средства
усмерити само на једну меру, јер бисмо
тада занемарили одређене категорије
незапослених. За младе људе најбоље
мере су стручна пракса и програм приправника. Ове године било је велико интересовање за њих, па смо предвиђене
планове и премашили“, каже директор
НСЗ и додаје да за неквалификоване рад-

нике, односно оне који немају одређена
знања и вештине, програм јавних радова
представља идеалну меру.
Учесницима и посетиоцима обратио
се и председник Општине Књажевац
Милан Ђокић, који је истакао добру сарадњу локалне самоуправе са Националном службом за запошљавање и изразио
уверење да ће се та сарадња наставити
и у будућности, као и да ће локална самоуправа предузети све што је у њеној
моћи да Књажевац буде град у коме ће
се из године у годину стопа незапослености смањивати.
Књажевачки сајам запошљавања
обележио је добар одзив квалитетних
послодаваца и велико интересовање
међу тражиоцима запослења.
А. Дијановић, К. Јовичин

Основна информатичка обука у Параћину

НОВА ЗНАЊА – НОВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У Параћину је почела реализација
основне информатичке обуке по ЕЦДЛ
стандарду, коју похађа шест особа са инвалидитетом.
Обука има за циљ да полазници
стекну знања и вештине у коришћењу,
раду на рачунару и раду у програмском пакету Microsoft Office. Полазници
уз вештине писања и обраде текста, уче
начине израде табеларних калкулација,
стичу знања о могућностима комуникације преко интернета, са посебним акцентом на комуникацију електронском
поштом.
Фонд часова и динамика релизације обуке у трајању од укупно 84 часа,
односно 3 дана у седмици, 4 школска
часа дневно, прилагођени су преосталој
радној способности особа са инвалидитетом. Извођач обуке је Аkademija Oxsford
– agent из Јагодине.
За информатичку обуку по ЕЦДЛ
стандарду постоји велико интересовање,
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јер је у данашње време информатичка
писменост веома тражена квалификација за запослење, тако да особама са
инвалидитетом које имају ограничавајуће факторе за обављање одређених
послова, обука пружа нове квалитете за
одређена радна места.
Сврха обуке за тржиште рада је да
повећа компетенције незапослених особа са инвалидитетом. Укључивање у
обуку прати реалне потребе локалног

тржишта рада, тако да су приликом планирања обуке узете у обзир тренутне и
очекиване потребе послодаваца, као и
интересовања особа са инвалидитетом.
Како се особе са инвалидитетом сусрећу са многим изазовима приликом
аплицирања код послодаваца за запошљавање, то је свако стицање нових
знања и вештина веома значајно у циљу
повећања потенцијала за њихову конкурентност на тржишту рада.
На подручју Филијале Јагодина у
току су три обуке за тржиште рада у које
су укључене особе са инвалидитетом:
за енглески језик, за шивење и основна
информатичка обука по ЕЦДЛ стандарду, те ће укупно 18 особа са инвалидитетом са подручја Поморавског округа у
2019. години добити прилику да стекну
додатна стручна, теоријска и практична
знања, која ће повећати њихове потенцијале за касније запошљавање.
Оливера Ђорђевић

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

Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији

ГОДИНА ИНКЛУЗИЈЕ И ЗАПОШЉАВАЊА У
ОПШТИНИ РАШКА

Под снежним кровом хотела „Гранд“ на Копаонику, 9. децембра je одржана међународна конференција под називом
„Година инклузије и запошљавања“. Организатор конференције
је била Општина Рашка, уз подршку партнера са којима спроводи истоимени пројекат, Западнобалканског института из Београда и Центра за социјални рад из Рашке.
Пројекат представља део ширег пројекта „Инклузија Рома
и других маргинализованих група у Србији“, који се спроводи у
оквиру Немачке развојне сарадње. Носилац реализације је Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи
са Кабинетом потпредседнице Владе Републике Србије као
председнице Координационог тела за праћење реализације
Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.
На почетку конференције добродошлицу су пожелели
представници Општине Рашка, координатори пројекта, а прилику да се обрати присутнима имала је и директорка Филијале
Краљево НСЗ Снежана Прелић.
Она је изнела који су највећи проблеми који се тичу интеграције теже запошљивих, посебно осетљивих категорија на
тржишту рада, а уједно и предлоге за превазилажење тих проблема. „Ниско учешће радно способних Рома, рано напуштање
система формалног образовања, функционална неписменост,
низак ниво квалификација, као и недовољна спремност послодаваца да запосле Роме, представљају само неке од проблема
када је у питању интеграција ромске заједнице на тржиште
рада“, истиче Прелићева.
Предлози за побољшање њиховог положаја су интензивнија сарадња са образовним институцијама, школама за образовање одраслих, подршка пројектима као што су „Пасош
компетенција“ и „Караван запошљавања“ (како би се услуге и
информисање учинили доступнијим ромској популацији).
Интегрисани приступ пружања подршке теже запошљивим категоријама приликом укључивања на тржиште рада, огледа се у интеракцији и координацији са другим пружаоцима
услуга, пре свега са локалном самоуправом, НСЗ, центрима за
социјални рад, здравственим установама, образовним инсти-

туцијама, удружењима. Укључивање ових категорија је начин
да се смањи ризик од сиромаштва и социјалног искључивања
али и смањи зависност од давања из система социјалне заштите. Наравно, треба имати у виду да међу радно способним лицима из рањивих категорија постоје непроцењиви ресурси, а
њихово укључивање у свет рада кроз активну политику запошљавања треба посматрати као инвестицију.
Присутнима су се обратили помоћница председника
Општине Рашка Тијана Пајевић Ђорђевић, координатор пројекта Срђан Васиљевић, представник WEBIN-а Марко Стојановић,
Ненад Стојановић из Завода за социјалну заштиту, Луција Васиљевић из Регионалне развојне агенције Засавје из Републике
Словеније, као и проф. Радомир Стојановић из Академије Западна Србија.
Треба истаћи значај оваквог пројекта, имајући у виду
чињеницу да он укључује, поред Рома, и инклузију осталих
маргинализованих група у Србији: ОСИ, жена из руралних
подручја, незапослених без или са ниским квалификацијама,
дугорочно незапослених, младих без родитељског старања, корисника новчане социјалне помоћи.
Циљ је да се допринесе подизању осетљивости локалних
заједница за потребе и проблеме са којима се суочавају наведене категорије незапослених.
Владимир Раковић

САРАДЊА СА ПРИВРЕДНИЦИМА ПАНЧЕВА
Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Јужнобанатског
управног округа одржала је девету по
реду седницу Парламента привредника,
како би представили план рада за 2020.
годину и постигнуте резултате у текућој години. Седници су, поред чланова
Парламента, присуствовали и гости,
међу којима и в.д. директора Филијале
Панчево НСЗ Јелена Шиник.
Присутнима се обратио директор
ПКС-РПК Панчево Марко Ћулибрк, који
је представио план рада Коморe за предстојећу годину. Присутни привредници
су имали прилику да поставе питања и
дају сугестије о проблемима са којима се
сусрећу како би се решења прилагођавала њиховим потребама. Ћулибрк је нагласио да је привреда региона остварила раст од готово пет процената, те да је
спољнотрговинска размена износила око
милијарду евра уз позитиван биланс, јер
Бесплатна публикација о запошљавању

је извоз износио око 600 милиона евра,
док је увезено робе за око 400 милиона
евра. На дневном реду је била и презентација пројекта Европска мрежа предузетништва ЕЕН, бизнис портала „ПКС
партнер“ и презентација Центра за дигиталну трансформацију ПКС-а.

У свечаном делу седнице су додељене и награде Привредне коморе Србије за
Јужнобанатски управни округ. Признање
Регионални лидер је добило предузеће
„Хипра инжењеринг“ из Панчева, Плакету Регионалне привредне коморе за посебан допринос привреди јужног Баната
добили су компанија „Агрос“ из Опова и
фирма „Божић и синови“ из Панчева, док
је предузеће „Panpacking“ из Панчева
награђено за 20 година успешног пословања.
Ћулибрк је изразио очекивање да ће
се позитиван тренд наставити и у наредној години, због великих страних инвестиција које су у току, али и најављених
даљих улагања домаћих привредника.
На овај начин се добра сарадња између
две установе наставља, што за циљ има
постизање резултата у разним сегментима функционисања градa и привредe.

Ивана Мучибабић
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За боље запошљавање особа са инвалидитетом

ПРЕДРАСУДЕ И ДАЉЕ НАЈВЕЋА ПРЕПРЕКА
Истраживања међу послодавцима
показују да су особе са инвалидитетом
лојални, одговорни и добри радници,
вредни и пожртвовани, имају потребу
за усавршавањем и напредовањем и да
ретко одсуствују са посла. Ипак, до посла тешко долазе и то пре свега због предрасуда у нашем друштву – речено је на
округлом столу на Звездари посвећеном
запошљавању ОСИ.
У Србији око 10 одсто становништва
чине особе са инвалидитетом. Поред физичких баријера, бројних неприступачних услуга, не тако активног друштвеног живота, један од највећих проблема
особа са инвалидитетом свакако је запошљавање. Управо то је била тема округлог стола који је одржан у Општини
Звездара - „Заједно лакше до посла“.
Посао је оно што њима омогућава да се
укључе у заједницу, али им пружа и неопходан осећај сигурности и самосталности.
Освешћено друштво не прави разлику међу људима и свакоме даје једнаке
шансе, међутим, према закључцима
учесника округлог стола, највећи проблем са којим се особе са инвалидитетом сусрећу управо је дискриминација
и предрасуде, што је и један од главних
разлога због чега тако тешко долазе до
посла.
Према закону, послодавац који има
више од 20 запослених има обавезу да
запосли једну особу са инвалидитетом,
у супротном, по закону, мора да изврши
уплату у буџетски фонд. Организатори
округлог стола позвали су послодавце
да се увек пре одлуче на запошљавање,
јер је то права врста подршке за њихов
бољи и квалитетнији живот. Управо су
своја лоша искуства са предрасудама и
дискриминацијом изнели чланови различитих удружења ОСИ, истичући да и
поред квалификација и образовања нису
могли да дођу до адекватног запослења.
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Председница Удружења за особе са
инвалидитетом Београд (УОСИ) Гордана
Пушара истакла је да је веома важно да
свест целокупног друштва када је реч о
ОСИ подигнемо на виши ниво, као и да
су неопходне измене у закону како би се
право на помоћ проширило на већи број
особа са инвалидитетом. Она је објаснила да су особе са инвалидитетом сигурно
најугроженија популација, посебно они
који имају од 45 до 60 година.
„Особе са инвалидитетом имају све
потребе и жеље као остали људи, потребно је отворити им врата и дати могућност
да живе самостално“, поручила је Гордана.
Програме и мере у циљу подстацања
запошљавања ОСИ врло предано спроводи Национална служба за запошљавање,
а Ивана Томић из НСЗ је подсетила на
субвенције које послодавци добијају уколико запосле особу са инвалидитетом,
као и на програм субвенција зараде за
ОСИ без радног искуства. Она је поменула и програме јавних радова у оквиру
којих се радно ангажују теже запошљиви, па тако и особе са инвалидитетом,
као и стручну праксу, програме приправништва и самозапошљавања у које
се ОСИ приоритетно укључују.
Поред тога, за послодавце који запошљавају особе са инвалидитетом могућа
је рефундација трошкова за прилагођавање радног места, као и за зараду радног асистента. Ивана је позвала особе са
инвалидитетом да се пријаве на евиденцију Националне службе и тако стекну
право да се укључе у низ мера и активности које ће им омогућити да буду успешнији у тражењу посла.

Програме за особе са инвалидитетом
Секретаријата за привреду Града Београда представила је Мирјана Богдановић, рекавши да се већ годинама спроводе различите активности које доприносе
запошљавању ОСИ.
„Град има Савет за запошљавање
који окупља чланове многих институција које се баве запошљавањем и удружења особа са инвалидитетом. Из градског и републичког буџета у ове намене
издваја се 27 милиона динара за спровођење јавног конкурса за запошљавање
теже запошљивих, као и програм стручне праксе, а конкурсима је обухваћено
170 људи“, рекла је Мирјана.
„Општина Звездара препознала је
потребе особа са инвалидитетом још пре
15 година, када је основана Комисија за
помоћ ОСИ, а програмом унапређења социјалне заштите на територији Звездаре,
услуга превоза уведена је као посебан
вид подршке“, рекао је присутнима члан
Већа ГО Звездара Владан Јеремић.
На скупу је учествовао и Миодраг
Пешић из Центра за социјално предузетништво, који је поменуо два успешна
пројекта запошљавања ОСИ, спроведена
у сарадњи са Секретаријатом за социјални рад и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
захваљујући којима је 50 особа са инвалидитетом добило посао.
Сваке године почетком децембра организује се низ скупова посвећених ОСИ,
поводом њиховог дана, а оно што смо
могли да чујемо и на овом округлом столу јесте да о овој теми треба много чешће
говорити и више радити на томе да особе
са инвалидитетом буду видљиве и добију боље и једнаке могућности.

Јелена Бајевић

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
На основу члана 169б Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09,
72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18
и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 11210054/2019 од 30.10.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: млађи порески
рачуновођа у звању млађи порески
саветник

Централа, Сектор за пореско
рачуноводство, Одељење за пореско
рачуноводство Земун, са местом рада
Београд, Земун
2 извршиоца
Опис послова: Уз непосредни надзор руководиоца врши
проверу формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса; обавља најједноставније послове усаглашавања пореске евиденције обвезника; проверава исправност аналитичке картице обвезника
(аналитике) у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода за основне и издвојене активности.
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
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 на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органима*; као и потребне компетенције за рад на радном месту
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и
нису услов за заснивање радног односа).

2. Радно место: млађи саветник за
кадровске послове у звању млађи
порески саветник

Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за послове радних односа,
Одсек за кадровске послове, са местом
рада Београд, Централа
4 извршиоца
Опис послова: Обавља послове анализе предлога и
израде решења о заснивању радног односа на одређено
време, уговора о раду и уговора о привременим и повременим пословима у Централи и Центру за велике пореске
обвезнике; учествовања у формирању базе података и
документације у вези са расписаним јавним конкурсима
за попуњавање извршилачких радних места у Централи и
Центру за велике пореске обвезнике; учествовања у контроли благовремености и потпуности извештаја о радној
успешности запослених у Централи и Центру за велике
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пореске обвезнике; уноса потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за
вредновање радне успешности запослених у Централи и
Центру за велике пореске обвезнике; израде једноставнијих решења у вези са остваривањем права из радног
односа запослених у Централи и Центру за велике пореске
обвезнике; комуникације са другим организационим јединицама у Пореској управи у оквиру послова које обавља.
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правнe наукe 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, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит*, као и
потребне компетенције за рад на радном месту (*прописани услови, и то положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

3. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала А Центар, Одељење за пореску
контролу, Одсек за контролу повраћаја
ПДВ-а, рефакције акцизе, евидентирања
промета и нерегистроване односно
непријављене делатности, Група за
ПДВ и акцизе, са местом рада Београд,
Филијала Центар
3 извршиоца
Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле ПДВ и контролу рефакције акцизе, код правних лица,
предузетника и физичких лица, по налозима Централе и
филијале; учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачињавању и подношењу извештаја о
постојању основа сумње да је извршено пореско кривично
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе,
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података
о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља
послове контроле евидентирање промета преко фискалне
касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и
контролу нерегистроване делатности, учествује у попису
робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

4. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала А Центар, Одељење за пореску
контролу, Одсек за контролу повраћаја
ПДВ-а, рефакције акцизе, евидентирања
промета и нерегистроване односно
непријављене делатности, Група
за евидентирање промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, са местом рада Београд,
Филијала Центар
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања
промета преко фискалне касе, код правних лица, пре-

дузетника и физичких лица и контролу нерегистроване,
односно непријављене делатности, врши фискализацију
каса, учествује у попису робе код пореских обвезника;
израђује записнике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању
и подношењу извештаја о постојању основа сумње да је
извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном
другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједноставније послове
контроле пдв и контроле рефакције акцизе, код правних
лица, предузетника и физичких лица, по налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности
одељења по налогу руководиоца Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

5. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала А Нови Београд, Одељење
за пореску контролу, Одсек за
контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције
акцизе, евидентирања промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, Група за ПДВ и акцизе, са
местом рада Београд, Филијала Нови
Београд
4 извршиоца
Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле ПДВ и контролу рефакције акцизе, код правних лица,
предузетника и физичких лица, по налозима Централе и
филијале; учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја о
постојању основа сумње да је извршено пореско кривично
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе,
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података
о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља
послове контроле евидентирање промета преко фискалне
касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и
контролу нерегистроване делатности, учествује у попису
робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Администрација и управа

6. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала Б Звездара, Одељење
за пореску контролу, Одсек за
контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције
акцизе, евидентирања промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, Група за ПДВ и акцизе,
са местом рада Београд, Филијала
Звездара
4 извршиоца
Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле ПДВ и контролу рефакције акцизе, код правних лица,
предузетника и физичких лица, по налозима Централе и
филијале; учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог, учествује у сачињавању и подношењу извештаја
о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе,
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података
о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља
послове контроле евидентирање промета преко фискалне
касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и
контролу нерегистроване делатности, учествује у попису
робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

7. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала Б Звездара, Одељење
за пореску контролу, Одсек за
контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције
акцизе, евидентирања промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, Група за евидентирање
промета и нерегистроване односно
непријављене делатности, са местом
рада Београд, Филијала Звездара
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и контролу нерегистроване,
односно непријављене делатности, врши фискализацију
каса, учествује у попису робе код пореских обвезника;
израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја о
постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе,
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података
о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља
најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, код правних лица, предузетника и физичких
лица, по налозима Централе и филијале. Обавља и друге
послове из надлежности одељења по налогу руководиоца
Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
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у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

година радног стажа у државним органима*, као и компетенције потребне за рад на радном месту. (*прописани
услови, и то положен државни стручни испит, испит за
инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5
година радног стажа у државним органима су прецртани
у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем
приправника и нису услов за заснивање радног односа).

8. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

10. Радно место: аналитичко - порески
послови контроле у звању млађи
порески саветник

Филијала Б Вождовац, Одељење
за пореску контролу, Одсек за
контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције
акцизе, евидентирања промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, Група за евидентирање
промета и нерегистроване односно
непријављене делатности,, са местом
рада Београд, Филијала Вождовац
3 извршиоца
Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и контролу нерегистроване,
односно непријављене делатности, врши фискализацију
каса, учествује у попису робе код пореских обвезника;
израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању и подношењу извештаја о
постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе,
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података
о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља
најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, код правних лица, предузетника и физичких
лица, по налозима Централе и филијале. Обавља и друге
послове из надлежности одељења по налогу руководиоца
Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

9. Радно место: аналитичко-порески
послови контроле у звању млађи
порески саветник

Филијала Б Палилула, Одељење за
пореску контролу, Одсек за контролу
пореза на добит, утврђивање и контролу
пореза на доходак грађана и доприноса,
Група за физичка лица, са местом рада
Београд, Филијала Палилула
1 извршилац
Опис послова: Учествује у пословима контроле предузетника; врши контролу података исказаних у пореским
пријавама уз састављање записника и нацрта решења уз
непосредни надзор руководиоца Групе; прати промене
у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге
послове из надлежности одељења по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и испит за
инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5

Филијала Б Земун, Одељење за пореску
контролу, Одсек за контролу пореза на
добит, утврђивање и контролу пореза на
доходак грађана и доприноса, Група за
физичка лица, са местом рада Београд,
Филијала Земун
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких лица, по потреби учествује и у пословима контроле
предузетника; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења
уз непосредни надзор руководиоца Групе; прати промене
у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге
послове из надлежности одељења по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и испит за
инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5
година радног стажа у државним органима* као и компетенције потребне за рад на радном месту (*прописани
услови, и то положен државни стручни испит, испит за
инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5
година радног стажа у државним органима су прецртани
у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем
приправника и нису услов за заснивање радног односа).

11. Радно место: аналитичко-порески
послови контроле у звању млађи
порески саветник

Филијала Б Земун, Одељење за пореску
контролу, Одсек за контролу пореза на
добит, утврђивање и контролу пореза на
доходак грађана и доприноса, Група за
предузетнике, са местом рада Београд,
Филијала Земун
1 извршилац
Опис послова: Учествује у пословима контроле предузетника; врши контролу података исказаних у пореским
пријавама уз састављање записника и нацрта решења уз
непосредни надзор руководиоца Групе; прати промене
у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге
послове из надлежности одељења по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и испит за
инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5
година радног стажа у државним органима*, као и компетенције потребне за рад на радном месту. (*прописани
услови, и то положен државни стручни испит, испит за
инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5
година радног стажа у државним органима су прецртани
у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем
приправника и нису услов за заснивање радног односа).
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12. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала Б Чукарица, Одељење
за пореску контролу, Одсек за
контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције
акцизе, евидентирања промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, Група за ПДВ и акцизе,
са местом рада Београд, Филијала
Чукарица
4 извршиоца
Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле пдв и контролу рефакције акцизе, код правних лица,
предузетника и физичких лица, по налозима Централе и
филијале; учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачињавању и подношењу извештаја о
постојању основа сумње да је извршено пореско кривично
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе,
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података
о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља
послове контроле евидентирање промета преко фискалне
касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и
контролу нерегистроване делатности, учествује у попису
робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у
државним органима*, као и компетенције потребне за рад
на радном месту (*прописани услови, и то положен државни стручни испит, испит за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса зато што се
конкурс односи на пријем приправника и нису услов за
заснивање радног односа).

13. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала А Нови Сад 1, Одељење
за пореску контролу, Одсек за
контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције
акцизе, евидентирања промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, Група за евидентирање
промета и нерегистровану односно
непријављену делатност, са местом рада
Нови Сад, Филијала Нови Сад 1
6 извршилаца
Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и контролу нерегистроване, односно непријављене делатности, врши фискализацију каса,
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује
записнике и нацрте решења, сачињава обавештење о
учињеном прекршају, учествује у сачињавању, учествује у
сачињавању и подношењу извештаја о постојању основа
сумње да је извршено пореско кривично дело, учествује
у спровођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе
надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно
и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједноставније послове контроле пдв и контроле рефакције акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, по
налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове
из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
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у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

14. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала Б Нови Сад 2, Одељење
за пореску контролу, Одсек за
контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције
акцизе, евидентирања промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, Група за ПДВ и акцизе, са
местом рада Нови Сад, Филијала Нови
Сад 2
1 извршилац
Опис послова: Обавља мање сложене послове контроле ПДВ и контролу рефакције акцизе, код правних лица,
предузетника и физичких лица, по налозима Централе и
филијале; учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају; учествује у сачињавању и подношењу извештаја о
постојању основа сумње да је извршено пореско кривично
дело, учествује у спровођењу поступка поводом жалбе,
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података
о контроли у апликацији контроле. По потреби обавља
послове контроле евидентирање промета преко фискалне
касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и
контролу нерегистроване делатности, учествује у попису
робе код пореских обвезника. Обавља и друге послове из
надлежности одељења по налогу руководиоца Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

15. Радно место: млађи порески
инспектор за послове контроле у
звању млађи порески саветник

Филијала Б Нови Сад 2, Одељење
за пореску контролу, Одсек за
контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције
акцизе, евидентирања промета и
нерегистроване односно непријављене
делатности, Група за евидентирање
промета и нерегистровану односно
непријављену делатност, са местом рада
Нови Сад, Филијала Нови Сад 2
4 извршиоца
Опис послова: Обавља послове контроле евидентирања
промета преко фискалне касе, код правних лица, предузетника и физичких лица и контролу нерегистроване,
односно непријављене делатности, врши фискализацију
каса, учествује у попису робе код пореских обвезника;
израђује записнике и нацрте решења, сачињава обавештење о учињеном прекршају, учествује у сачињавању
и подношењу извештаја о постојању основа сумње да је
извршено пореско кривично дело, учествује у спровођењу
поступка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном
другостепеном органу; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији пореске контроле. По потреби обавља најједноставније послове
контроле пдв и контроле рефакције акцизе, код правних
лица, предузетника и физичких лица, по налозима Централе и филијале. Обавља и друге послове из надлежности
одељења по налогу руководиоца Групе.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима*, као и компетенције потребне за
рад на радном месту. (*прописани услови, и то положен
државни стручни испит, испит за инспектора, завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима су прецртани у тексту конкурса
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису
услов за заснивање радног односа).

16. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за предузетнике и
физичка лица у звању млађи порески
саветник

Филијала А Центар, Одељење
за наплату, Одсек за наплату за
предузетнике и физичка лица, са местом
рада Београд, Филијала Центар
4 извршиоца
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате
пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике;
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима;
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или
прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органима*; као и неопходне компетенције за рад на овом радном
месту (*прописани услови, и то положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима су прецртани у тексту
конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису услов за заснивање радног односа).

17. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за правна лица у
звању млађи порески саветник

Филијала А Центар, Одељење за
наплату, Одсек за наплату за правна
лица, са местом рада Београд, Филијала
Центар
1 извршилац
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за
правна лица: идентификује пореске обвезнике који имају
доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји
опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или
учине неефикасним наплату пореза који је доспео за
наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу
шефа одсека.
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 на факултету, положен
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државни стручни испит и завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органима*; као и неопходне компетенције за рад на овом радном
месту (*прописани услови, и то положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима су прецртани у тексту
конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису услов за заснивање радног односа).

18. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за правна лица у
звању млађи порески саветник

Филијала А Нови Београд, Одељење за
наплату, Одсек за наплату за правна
лица, са местом рада Београд, Филијала
Нови Београд
2 извршиоца
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за
правна лица: идентификује пореске обвезнике који имају
доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји
опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или
учине неефикасним наплату пореза који је доспео за
наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу
шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органима
*; као и неопходне компетенције за рад на овом радном
месту (*прописани услови, и то положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима су прецртани у тексту
конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису услов за заснивање радног односа).

19. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за предузетнике и
физичка лица у звању млађи порески
саветник

Филијала А Нови Београд, Одељење
за наплату, Одсек за наплату за
предузетнике и физичка лица, са местом
рада Београд, Филијала Нови Београд
2 извршиоца
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате
пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике;
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчаним средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја
или прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органима
*; као и неопходне компетенције за рад на овом радном
месту (*прописани услови, и то положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима су прецртани у тексту
конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису услов за заснивање радног односа).
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20. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за правна лица у
звању млађи порески саветник

Филијала Б Звездара, Одељење за
наплату, Одсек за наплату за правна
лица, са местом рада Београд, Филијала
Звездара
3 извршиоца
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за
правна лица: идентификује пореске обвезнике који имају
доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји
опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или
учине неефикасним наплату пореза који је доспео за
наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења
о принудној наплати на новчаним средствима; обрађује
предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује
жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по
налогу шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органима*; као и неопходне компетенције за рад на овом радном
месту (*прописани услови, и то положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима су прецртани у тексту
конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису услов за заснивање радног односа).

21. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за предузетнике и
физичка лица у звању млађи порески
саветник

Филијала Б Вождовац, Одељење
за наплату, Одсек за наплату за
предузетнике и физичка лица, са местом
рада Београд, Филијала Вождовац
1 извршилац
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате
пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике;
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима;
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или
прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органи-

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ма*; као и неопходне компетенције за рад на овом радном
месту (*прописани услови, и то положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима су прецртани у тексту
конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису услов за заснивање радног односа).

22. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за предузетнике и
физичка лица у звању млађи порески
саветник

Филијала Б Палилула, Одељење
за наплату, Одсек за наплату за
предузетнике и физичка лица, са местом
рада Београд, Филијала Палилула
1 извршилац
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате
пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике;
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима;
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или
прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органима*; као и неопходне компетенције за рад на овом радном
месту (*прописани услови, и то положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима су прецртани у тексту
конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису услов за заснивање радног односа).

23. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за правна лица у
звању млађи порески саветник

Филијала Б Чукарица, Одељење за
наплату, Одсек за наплату за правна
лица, са местом рада Београд, Филијала
Чукарица
2 извршиоца
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за
правна лица: идентификује пореске обвезнике који имају
доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји
опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или
учине неефикасним наплату пореза који је доспео за
наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу
шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима* као
и неопходне компетенције за рад на овом радном месту
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и
нису услов за заснивање радног односа).
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24. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за предузетнике и
физичка лица у звању млађи порески
саветник

Филијала Б Чукарица, Одељење
за наплату, Одсек за наплату за
предузетнике и физичка лица, са местом
рада Београд, Филијала Чукарица
2 извршиоца
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате
пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике;
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима;
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или
прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима* као
и неопходне компетенције за рад на овом радном месту
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и
нису услов за заснивање радног односа).

25. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за предузетнике и
физичка лица у звању млађи порески
саветник

Филијала А Нови Сад 1, Одељење
за наплату, Одсек за наплату за
предузетнике и физичка лица, са местом
рада Нови Сад, Филијала Нови Сад 1
3 извршиоца
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате
пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике;
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима;
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или
прослеђује жалбе надлежном органу за поступање по
жалбама у првостепеном пореском поступку; обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
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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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима* као
и неопходне компетенције за рад на овом радном месту
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и
нису услов за заснивање радног односа).

26. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за правна лица у
звању млађи порески саветник
Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за
наплату, Одсек за наплату за правна
лица, са местом рада Нови Сад,
Филијала Нови Сад 2
3 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за
правна лица: идентификује пореске обвезнике који имају
доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји
опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или
учине неефикасним наплату пореза који је доспео за
наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу
шефа одсека.
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 на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж
или најмање 5 година радног стажа у државним органима*; као и неопходне компетенције за рад на овом радном
месту (*прописани услови, и то положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима су прецртани у тексту
конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису услов за заснивање радног односа).

27. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате за предузетнике и
физичка лица у звању млађи порески
саветник

Филијала Б Нови Сад 2, Одељење
за наплату, Одсек за наплату за
предузетнике и физичка лица, са местом
рада Нови Сад, Филијала Нови Сад 2
4 извршиоца
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате
пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике;
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима;
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или
прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
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 на факултету, положен

државни стручни испит и завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима* као
и неопходне компетенције за рад на овом радном месту
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и
нису услов за заснивање радног односа).

28. Радно место: аналитичко - порески
послови наплате за предузетнике и
физичка лица у звању млађи порески
саветник

Филијала Ц Крушевац, Одељење
за наплату, Одсек за наплату за
предузетнике и физичка лица, са местом
рада Крушевац, Филијала Крушевац
1 извршилац
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате
пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике;
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчанх средствима;
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или
прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
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 на факултету, положен
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима* као
и неопходне компетенције за рад на овом радном месту
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем приправника и
нису услов за заснивање радног односа).
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза
и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције. У изборном поступку за сва приправничка
радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области, и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару),
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције. Информације о материјалима за
припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.

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

Администрација и управа
IV Провера понашајних компетенција за сва радна
места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет) провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.
V Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту у органу и
прихватање вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на јавни конкурс: Министарство финансија Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање приправничког радног места”.
VII Лица која су задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу у периоду од 08 до 12 сати:
Министарство финансија, Пореска управа, Тања Видојковић: 011/3340-935.
VIII 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.
IX 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.
X Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управаљање кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на адреси: Министарство
финансија - Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију
решења о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу Министарство
финансија - Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5.
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XIII Трајање радног односа: За сва радна места заснива се радни однос на одређено време ради оспособљавања приправника за самосталан рад и траје једну годину.
Приправник је лице које први пут заснива радни однос у
својој струци и оспособљава се за самостални рад. Изузетно, радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на
пословима у својој струци краће од времена утврђеног за
приправнички стаж у степену образовања који је услов за
рад на тим пословима. Време проведено у радном односу,
односно на раду ван радног односа код другог послодавца
не урачунава се у приправнички стаж.
Приправник полаже државни стручни испит до окончања
приправничког стажа.
Чланом 9 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07,
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), 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.
За радна места под редним бројем 13, 14, 15, 25, 26 и 27.
кандидати који су се добровољно изјаснили о припадности
националној мањини у пријави у смислу члана 11 став 4 и 5
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, рангира се први у односу
на другог кандидата који има исти број бодова. Ако више
кандидата који имају исти број бодова припада националној мањини, предност на ранг листи у односу на друге
једнако вредноване кандидате припаднике националне
мањине има кандидат коме су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у случају једнаког бодовања
понашајних компетенција предност има кандидат који је
са више бодова вреднован на интервјуу са Комисијом.
XIV Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев
од 03.02.2020. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија - Пореске управе, Београд,
Краља Милана 5. Провера понашајних компетенција ће се
обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михајла Пупина 2. Кандидати који
успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка: на контакте, имејл-адресе и
бројеве телефона које наведу у својим обрасцима пријаве.
XV Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је,
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3);
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор
Пореске управе.
Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске
управе, на порталу e-Управе, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и на интернет
страни Службе за управљање кадровима.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
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
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац
Сектора за железнице и интермодални
транспорт у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре - положај у трећој
групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши
најсложеније послове из делокруга Сектора; остварује
сарадњу са железничким предузећима чији је оснивач
Влада, као и осталим предузећима из области железнице и интермодалног транспорта; предлаже министру
доношење прописа из области железничког и интермодалног транспорта и жичара; планира и предлаже министру активности везано за реформу железничког сектора;
предлаже министру Национални програм јавне железничке инфраструктуре и стратегију везано за железнички и интермодални транспорт; учествује у уговарању и
праћењу реализације уговора за управљање железничком инфраструктуром и уговора о обавези јавног превоза;
учествује на састанцима са представницима МФИ везано
за финансирање пројеката из области железнице; учествује у раду међународних организација; води преговоре за
закључивање билатералних и мултилатералних уговора у
области железнице и интермодалног транспорта; обавља
и друге послове по налогу министра.
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, 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
нормативни послови (стратешке циљеве Републике Србије
у области железнице и интермодалног транспорта) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
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*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. Страни језик - енглески језик, ниво Б1 - провера ће се
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског
језика - ниво Б1.
- 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, Немањина
22-26.

2. Помоћник министра - руководилац
Сектора за инспекцијски надзор
у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши
најсложеније послове из делокруга Сектора; израђује програм рада и извештај о раду Сектора; остварује сарадњу
са унутрашњим јединицама у Министарству, органима
државне управе, јединицама локалне самоуправе и другим органима и организацијама; учествује у изради развојне стратегије и утврђивању и избору системских мера за
реализацију утврђене политике; обавља и друге послове
по налогу министра.
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, 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
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о безбедности саобраћаја
на путевима) - 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.
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- 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;
податак о знању енглеског језика - ниво Б1 (за положај
под редним бројем: 1); 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 и писани доказ о
знању енглеског језика - ниво Б1(за положај под редним
бројем: 1).
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“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика
- ниво Б1 биће ослобођени провере компетенције знање
енглеског језика - ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим
се кандидат ослобађа од провере знања енглеског језика
– ниво Б1.
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.
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.
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 грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 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.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

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

Администрација и управа

1. Радно место за управне и надзорне
послове борачко-инвалидске заштите,
звање самостални саветник
Одсек за управно-надзорне послове
борачко-инвалидске заштите, Сектор
за пензијско и инвалидско осигурање и
борачко-инвалидску заштиту
1 извршилац

Опис посла: врши управни надзор над радом општинских, градских управа и других органа којима су поверени послови извршавања закона и подзаконских аката из
области борачко-инвалидске заштите; спроводи управни поступак који подразумева ревизију решења којима општинске, односно градске управе у првостепеном
поступку признају права у области борачкo-инвалидске
заштите; израђује појединачне управне акате којима се у
другостепеном управном поступку решава по жалбама и
ванредним правним средствима на појединачне управне
акте које у првом степену доносе општинске, односно
градске управе и обавља све потребне радње за спровођење другостепеног управног поступка; врши контролу
правне основаности обрачуна за исплату признатих права
и предузима мере за отклањање констатованих неправилности; учествује у изради и доради програма Јединствене евиденције података у области борачко инвалидске
заштите; припрема статистичке и друге извештаје на основу ове евиденције; пружа стручну помоћ извршиоцима у
општинским управама у примени прописа из ове области
и лекарским комисијама образованим по прописима из
ове области; обавља све остале послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет
година, кao и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Македонска 4а.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се
спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак; правила извршења решења донетог у управном поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових
породица, Закон о ратним меморијалима) - провераваће
се путем симулације (усмено).
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Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
V Провера понашајних компетенција: Понашајне
компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања
и интервјуа базираног на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено). Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел. 011/3613-490,
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, од 10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у
образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у
року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног односа.
XV Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 8. јануара 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које
су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте
(бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана
9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавања, борачка и социјална
питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за радно место, може се пре-
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Администрација и управа
узети на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања или у штампаној верзији на
писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-132

Послови грађевинског инспектора, у
звању саветника
УСЛОВИ: стечено високо образовање у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и положен испит за инспектора; 3 године
радног искуства у струци. Стручне оспособљености, знање
и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о општем управном поступку, Закона о
инспекцијском надзору; познавање рада на рачунару (MS
Office) - практична провера (рад на рачунару); вештина
комуникације - усмено. Услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из
радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци. Докази који се прилажу
уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима и
испиту за инспектора, оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
- издато од надлежне полицијске управе, оверену изјаву
под кривичном и материјалном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. Сви
докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини, суду или код јавног бележника. Кандидати 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, о месту, датуму и времену провере стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку биће обавештени на контакте (бројеве телефона и електронске поште) које наведу у својим пријавама.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Стеван
Луковић, телефон: 034/510-132. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита и испита за инспектора примају
се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада, односно у року од шест месеци од заснивања радног односа.
ОСТАЛО: 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. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована од стране начелника Општинске управе општине Кнић. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска
управа општине Кнић, 34240 Кнић, са назнаком: „Конкурсној комисији за попуњавање радног места”. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања. Овај оглас објављује се на веб-страници општине Кнић: www.knic.rs.
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НИШ

везане за заштиту од пожара и по налогу председника и
секретара Суда обавља и друге послове (нарочито послове везане за загревање просторија у Одељењу суда у
Оџацима).

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, 7. јули 12-14

Директор Центра за социјални рад
општине Алексинац
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад може бити
именовано лице које испуњава услове: високо образовање
на студијама другог степена: мастер академске студије,
специјалистичке академске студудије, специјалистичке струковне студије, односно основне студије 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 и има најмање пет 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: биографију, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокпија), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокпија), доказ
о стручној спреми, доказ о радном искуству у струци, уверење суда да није под истрагом и да се против истог не
води кривични поступак, уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и програм
рада за мандатни период од четири године. Пријаве са
траженом документацијом подносе се у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”,
на адресу: Центар за социјални рад општине Алексинац,
7. јули 12-14, 18220 Алексинац, са назнаком “Конкурс за
именовање директора”.

СОМБОР
Република Србија
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СОМБОРУ
Сомбор
На основу одредби чланова 54 и 55 Закона о државним
службеницима (“Сл. гласник PC” 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), одредби члана 9 став 1 Уредбе о интерном
и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Сл. гласник PC” бр. 2/19), а у складу са
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Прекршајном суду у Сомбору посл. бр.
Су.бр. I-9 2/19 од 08.03.2019. године и од 30.08.2019. године, в.ф. председника Прекршајног суда у Сомбору, судија
Снежана Николајев оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
ПРАВОСУДНОГ СТРАЖАРА У
ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У СОМБОРУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у Сомбору, Сомбор, Трг цара Уроша 1
II Радно место:

Правосудни стражар, намештеник IV
врсте
1 извршилац

Опис послова: врши послове утврђивања идентитета и
разлога доласка лица у Суд, по потреби претреса лица и
ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити
безбедност лица и имовине, забрањује улазак у просторије
Суда лицима са оружјем, опасним оруђем, под дејством
алкохола и других омамљивих средстава, забрањује
неовлашћеном лицу улаз у одређене просторије Суда,
удаљава из просторија Суда лице које се не придржава
његове забране или омета ред и мир, задржава лице затечено у вршењу кривичног дела које се гони по службеној
дужности и о томе одмах обавештава органе унутрашњих
послова, штити од напада просторије Суда, другим радњама штити имовину и лица у просторијама Суда, сачињава
писмени извештај у случају употребе средстава принуде у
који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу, врши послове

Услови: средња стручна спрема, III или IV степен
друштвеног, техничког или природног смера, здравствена (психофизичка) способност и обученост за руковање
ватреним оружјем, најмање једна година радног искуства,
познавање законских и других прописа на основу којих се
обављају послови правосудне страже.
III Место рада: Оџаци, Сомборска 21
IV Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
прописа - Правилника о правосудној стражи - разговор са
учесницима јавног конкурса провериће се усмено; вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања,
креативности и елоквенције - непосредно, кроз усмени
разговор са учесницима јавног конкурса.
V Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
државном органу; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о
државним службеницима).
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са контакт адресом и бројем телефона на прописаном обрасцу, лична и радна биографија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци,
да учеснику конкурса раније није престао радни однос у
државним органима због теже повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државним органима), доказ о стручној спреми, доказ о радном
искуству (потврде, решења, фотокопија радне књижице
и други акти), лекарско уверење о посебној здравственој
психофизичкој способности за обављање послова радног
места правосудног стражара које подразумева руковање
ватреним оружјем; доказ о обучености за руковање ватреним оружјем (уверење); изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Србије” бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, и уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да кандидат попуни пријаву (Образац). Образац можете преузети на интернет презентацији Прекршајног суда у Сомбору у оквиру обавештења о јавном конкурсу или лично у соби 25, Зграда Жупаније Сомбор, Трг
цара Уроша 1. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе.
Сви докази се прилажу 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).
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.
VII Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава
на конкурс је осам дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и сајту Прекршајног суда у Сомбору
http://www.so.pk.sud.rs/.
Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу.
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Администрација и управа
VIII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Прекршајни суд у Сомбору, 25000 Сомбор, Трг
цара Уроша 1, са назнаком: ,,За јавни конкурс”.
IX Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку: Кандидати чије пријаве буду благовремене, допуштене, потпуне, разумљиве и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, о месту, дану и времену процене стручне оспособљености, знања и вештина, биће обавештени накнадно.
X Лице које је задужено за обавештење о конкурсу: секретар суда Горан Ђокић, контакт телефон: 025/421494.
XI Напомене: За оглашено радно место радни однос се
заснива на неодређено време и закључује уговор о раду.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној општини,
суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев учесника.
Прекршајни суд у Сомбору не врши дискриминацију
на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се
заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају
прописане услове.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Сомбору, на огласној табли суда и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Група за људске ресурсе ПУ Сремска Митровица.
Место рада: Полицијска управа у Сремској Митровици,
Трг Ћире Милекића 1, Сремска Митровица
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за координацију
послова људских ресурса у линијама
рада I
у Групи за људске ресурсе Полицијске
управе Сремска Митровица, Сектор за
људске ресурсе, утврђено под редним
бројем 08.32.2 у акту о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих
послова
1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
- пружа стручну подршку руководиоцу организационе
јединице при исказивању кадровских потреба и учествује
у изради нацрта истог;
- учествује у спровођењу програма оријентације новозапослених;
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- даје смернице и упутства у вези оцењивања запослених, указује на евентуалне неправилности и сачињава
извештаје за потребе анализе циклуса оцењивања;
- учествује у раду Конкурсне комисије и обавља стручно-техничке послове за Комисију;
- учествује у спровођењу интерног и јавног конкурса;
- утврђује испуњеност услова за остваривање права из
радних односа и израђује нацрте управних аката по свим
основима из радног односа;
- припрема документацију и израђује нацрте поднесака у
поступцима пред Управним судом;
- припрема документацију и изјашњења у поступцима
пред Жалбеном комисијом Владе;
- обавља стручне послове који се односе на утврђивање
дисциплинске одговорности запослених у ПУ;
- израђује нацрте уговора о делу и уговора о привременим
и повременим пословима;
- прати прописе, судске праксе и правна мишљења, а ради
усклађивања аката из делокруга рада са истим;
- даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
- усваја принципе, нове методе и технике и примењује
искуства најбољих примера из праксе у области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
- спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима
примене савремених средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје
и информације у складу са захтевима посла и степеном
образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној
вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање четири године или високо образовање стечено на студијама I степена - основне
академске студије или специјалистичке струковне студије,
у обиму 240 ЕСПБ бодова, из научних области у оквиру
образовно-научних поља: техничко-технолошке науке,
друштвено-хуманистичке науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне (ИМТ) и
двопредметне студије.
Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научних области у оквиру наведених образовно-научних поља.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у
државним органима предвиђене законом, посебне услове
прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и
на основу расположиве документације;
- техничке компетенције (знања и вештине) - писаним
тестом знања који садржи и питање у виду решавања
конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја);
- психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом;
- здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи;
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су:
- знање из области рада на радном месту, у складу са описом посла радног места;
- познавање прописа из материје везане за Закон о полицији, Закона о општем управном поступку, Закона о раду,
Посебног колективног уговора за полицијске службенике
и Посебног колективног уговора за државне службенике.
Датум оглашавања: 06.12.2019. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници
Министарства унутрашњих послова и огласној табли Сектора за људске ресурсе, огласној табли Групе за људске
ресурсе ПУ Сремска Митровица, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу
„Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс објављен (конкурс је обајављен 06.12.2019.
године).
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске
ресурсе, Група за људске ресурсе ПУ Сремска Митровица,
Трг Ћире Милекића 1, 22000 Сремска Митровица (писарница Полицијске управе у Сремској Митровици или путем
поште), са назнаком “За јавни конкурс за радно место главни службеник за координацију послова људских ресурса
у линијама рада I у Групи за људске ресурсе ПУ Сремска
Митровица”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Александра Зделар Маглић, 022/618-852, у периоду од
13.00 до 14.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини
његов саставни део и исти је неопходно попунити и
својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у
складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим
од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да се против
кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија
личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о
радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат
исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци
о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним
областима знања (уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту (уколико кандидат исто поседује);
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на
територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
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 управа као поверени
посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: 24.12.2019.
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли
у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању
истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење
основног и вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије - најмање
годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на
јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично
тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке, орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3).
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Трговина и услуге
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да Министарство
прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког занимања,
пожељно радно искуство на пословима контроле и
управљања запосленима. Рад на одређено време, рад у
сменама. Заинтересовани кандидати могу своје биографије слати на горе наведени мејл. Телефон за контакт
064/7059-539. Оглас остаје отворен до 06.01.2020.

„KLAS RETAIL“ DOO

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са мотивационим писмом,
биографијом и доказом о испуњености услова конкурса
доставити на e-mail: office@noveideje.rs, до 20.01.2020.
године. Детаљније информације: 032/5590-560, 060/0278383, office@noveideje.rs, особа за контакт: Дејан Игњовић.

ДОО „ХРАСТ С&С 2000“

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем.

Београд - Земун, Ђорђа Чутуковића 1

17540 Босилеград, Индустријска бб
тел. 069/635-014

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.

на одређено време од 3 месеца, место
рада: Београд - све општине
20 извршилаца

Продавац у пекари

Руководилац продајног објекта

OPPORTUNITY BANKA AD

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме. Рад у сменама, пробни рад 5 дана, пожељно радно искуство. Трајање
конкурса: 09.01.2020. године. Начин конкурисања: путем
телефона 060/8640-654, особа за контакт: Гордана Вукосављевић.

Сарадник продаје на терену

11000 Београд, Макензијева 46
тел. 063/203-260

Трговина и услуге

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 062/623-064

4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају најмање IV степен стручне спреме, возачку дозволу Б категорије, познавање рада на рачунару (MS office),
да су спремни за теренски рад и да желе да остварују
циљеве и да се залажу за продају кредита предузетницима. Образовање и радно искуство није пресудно. Пријаве
слати на e-mail адресу: jlazic@obs.rs.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
“SOUL”
11070 Нови Београд, Гандијева 99
тел. 064/263-62-06

Женски фризер
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у року
од 30 дана од дана објављивања огласа.

SENERMAX DOO
21000 Нови Сад
Ченеј, Огледна поља
тел. 021/2100-650

Сервисер дизел агрегата
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; радно искуство
од 12 месеци; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад.
Рок за пријаву: 31.12.2019. Јављање кандидата на горенаведени телефон.

PP “TIR COMMERCE”
11000 Београд
e-mail: borivoje.tomic@tir-comerce.rs
тел. 011/334-1113

Шпедитер - посредовање код
царинских органа у поступцима код
увоза и извоза и спољнотрговинских
активности
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме економског смера;
основна информатика обука; енглески језик - виши или
конверзацијски ниво. Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу CV на наведену имејл-адресу. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

„INVEKTA GROUP“ DOO
11000 Београд - Чукарица, Копаоничка 31
e-mail: maja.ilic@invekta.rs

Вођа смене хигијеничара у фабрици
за рад у Суботици, на одређено време
3 извршиоца
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SKTR “PEGAZ SHOP”

место рада Параћин

УСЛОВИ: дипломирани економиста, познавање рада на
рачунару, познавање енглеског језика - средњи ниво,
возачка дозвола Б категорије. Слање пријава за запослење мејлом: hrastnamestaj@gmail.com.

ЦОВ “ЦАКИЋ”
18400 Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333, 065/3251-225, 063/251-225

Инструктор вожње Б категорије

Продавац у бутику
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, продавац;
основна информатичка обука; енглески језик - почетни
ниво. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на
e-mail: pegazshop@gmail.com или да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање: 31.12.2019. године.

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор са лиценцом Б категорије, а може и лиценца за инструктора предавача (лични доходак за инструктора Б категорије је 62.000
динара, а инструктора са лиценцом за испитивача 82.000
динара). Плаћени путни трошкови у висини месечне аутобуске карте. Кандидатима који су даље од 80 км од Прокупља обезбеђен је стан и храна.

“INVEKTA GROUP” DOO BEOGRAD
11000 Београд, Копаоничка 31
тел. 064/7059-539

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„НОВЕ ИДЕЈЕ“ ДОО ЧАЧАК

Вођа смене хигијеничара у фабрици

Чачак, Драгослава Бојића 115

Саветник за безбедност и здравље на
раду

место рада: Вршац, на одређено време
на 3 месеца, уговор се продужава на
свака 3 месеца

Опис послова: спроводи поступак процене ризика; врши
контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору,
коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду; учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; организује
превентивна и периодична испитивања услова радне
околине; организује превентивне и периодичне прегледе
и проверу опреме за рад; предлаже мере за побољшање
услова рада, нарочито на радном месту са повећаним
ризиком; свакодневно прати и контролише примену мера
за безбедност и здравље код послодавца; прати стање у
вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима и мерама за њихово отклањање; припрема и спроводи
оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову
примену; забрањује рад на радном месту или употребу
средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог; сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима
у области безбедности и здравља на раду; континуирано
усавршава знања у области безбедности и здравља на
раду; као стручно лице обавља послове безбедности и
здравља на раду код другог послодавца на основу закљученог уговора;

УСЛОВИ: четврти ниво квалификације, без обзира на
квалификацију (средње образовање у трајању од четири године). Рад у сменама, ноћни рад. Пожељно је радно
искуство на пословима контроле рада и управљања запосленима. Конкурс је отворен до попуне. Јављање кандидата на контакт телефон: 064/7059-539.

УСЛОВИ: 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 из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука; положен стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на
раду, осим за кандидате који су стекли високо образовање
на студијама првог степена од најмање 240 ЕСПБ бодова
из области инжењерства заштите на раду; најмање три
године радног искуства на пословима у области безбедности и здравља на раду, од момента стицања потребног
образовања и полагања потребног стручног испита, осим
за кандидате који су стекли високо образовање на студијама првог степена од најмање 240 ЕСПБ бодова из области
инжењерства заштите на раду; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; изражене комуникацијске способности.

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

„PRO-TECH MAX“ DOO
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 109/2
тел. 011/4230-518

Инжењер електротехнике

на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, смер енергетика, електромеханика или електроника, знање рада на рачунару, пожељна возачка дозвола Б
категорије, пожељно знање енглеског језика, да кандидати нису осуђивани, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на
e-mail: ivana.djurovic@protechmax.rs, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

ADECCO OUTSOURCING DOO

„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 извршилаца,
Шабац - 10 извршилаца, на одређено
време 24 месеца
Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном робом у
малопродајном објекту.
УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство. Рад
у сменама, пуно радно време. Трајање конкурса: до попуне, особа за контакт: Дуња Петровић.

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

Трговина и услуге / Медицина

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

Београд, Таковска 2
e-mail: 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

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Медицинска сестра / техничар у
амбуланти

на одређено време до 24 месеца због
повећаног обима посла, за рад у Служби
за здравствену заштиту одраслог
становништва Дома здравља Параћин
Опис посла: У тиму са докторима медицине и другима
или самостално, спроводи превентивне и куративне мере,
по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиру теренског
рада; припрема болесника за дијагностичко-терапијске
процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за
рад; учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; врши
дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже медицински отпад; води целокупну
прописану медицинску документацију, врши електронско
фактурисање, наплаћује партиципацију, предаје новац на
благајну; спроводи имунизацију, давање ампулиране терапије (ињекција и инфузија) по налогу изабраног лекара;
учествује у пружању прве помоћи у хитним случајевима;
учествује у здравствено-васпитном раду; учествује у заказивању прегледа; контролише документацију, чува медицинску документацију пацијента од неовлашћеног приступа, копирања и злоупотребе, води статистичке извештаје
и у потпуности проверава тачност података; учествује у

Бесплатна публикација о запошљавању

раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване
решењем директора у складу са Законом о јавним набавкама; обавља послове на које је овлашћен решењем или
одлуком директора, а који су из делокруга рада службе у
оквиру свог степена стручне спреме односно образовања,
радне спосоности и занимања; за свој рад одговоран је
главном медицинском техничару и начелнику службе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена средња медицинска школа - општи смер, положен
стручни испит, лиценца за самосталан рад у струци или
решење о упису у комору. Заинтересовани кандидати
подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи - општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или решења о упису у надлежну комору, доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре / техничара (потврде, уверења и сл.).
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља
Параћин или послати на адресу: Дом здраља Параћин,
Мајора Марка 10, 35250 Параћин, са назнаком „Пријава
на конкурс за радно место медицинска сестра / техничар
у амбуланти, за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва”. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства
здравља Републике Србије и у публикацији „Послови”.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон: 035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 47

Доктор медицине

у Служби за хитну медицинску помоћ,
на одређено време од 12 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/2005...113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Свилајнац: 1) завршен медицински факултет високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образованње почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2)
положен стручни испит за доктора медицине; 3) лиценца
за рад Лекарске коморе Србије; 4) радно искуство у струци
најмање 2 (две) године. Кандидат је обавезан да уз пријаву
на овај оглас достави у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплому о завршеном медицинском
факултету, уверење о положеном стручном испиту за доктора медицине, лиценцу за рад Лекарске коморе Србије,
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме, уверење о
држављанству РС, очитану личну карту или копију личне
карте). Кандидат прилаже и кратку биографију са обавезним контакт подацима (имејл и/или број мобилног телефона). Кандидати који уђу у ужи избор могу бити позвани на
разговор ради добијања додатних информација које могу
бити битне за доношење одлуке о пријему. Евентуални
позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података. Изабрани кандидат дужан је да у
року од 5 дана од дана када је обавештен о избору достави документацију потребну за заснивање радног односа:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични постуак, 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 лекарска комора; доказ о радном
искуству у струци (фотокопија уговора о раду, потврда о
радном стажу у струци и сл.) Уколико изабрани кандидат
не достави горе наведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас

кандидат даје своју сагласност за обраду подтака о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Свилајнац. Пријаву и потребну документацију доставити у затвореној коверти преко писарнице Правне службе ДЗ Свилајнац или поштом
на горе наведену адресу, са назнаком “Пријава на јавни
оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место доктора медицине”. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља
Свилајнац (http://www.dzsvilajnac.com), од када тече рок за
правно поступање по истој. Кандидати неће бити лично
обавештавани, а послата документа неће бити враћена.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Контакт телефон: 035/321-105.

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

Магистар фармације

у Болничкој апотеци у Служби за
дијагностику и заједничке медицинске
послове, на одређено време до повратка
запослене са боловања дужег од 30
дана, са пробним радом од 3 месеца
Опис посла: обавља послове из области фармацеутске
здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију, издаје лекове, медицинска средства и
предмете опште употребе и даје савете за њихову примену; прати нежељене реакције на лекове и медицинска
средства и доприноси избегавању истих, доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене
лекова; ради на промоцији здравља и превецији болести
у сарадњи са другим здравственим радницима, израђује
магистралне лекове, набавља и контролише правилно
складиштење и чување лекова, медицинских средстава
и предмета опште употребе, ради на рационализацији
трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења; учествује у изради стручно - метолошких упутстава и шифарника роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки и јавних набвки које спроводи
Институт, као и пружању помоћи приликом израде плана
за јавне набавке; управља фармацеутским отпадом; учествује у континуираном стручном усавршавању у фармацеутској делатности, за свој рад одговорна је шефу Болничке
апотеке и директору Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: 1. да
поседују високу стручну спрему VII степен - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2. стручни испит; 3. лиценца; 4. најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о завршеној високој
школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; фотокопија извода из матичне
књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме); уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван
(уверење из полицијске управе), не старије од 6 месеци;
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је
осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Приликом заснивања радног односа, кандидат
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне
карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу. 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, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној коверти, лично
или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем магистра фармације у Болничкој апотеци“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Медицина

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

Доктор медицине, специјалиста опште
хирургије
VII/2 степен стручне спреме, за рад
на Одељењу за општу хирургију, рад у
сменама

УСЛОВИ: Пријава на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, уз назнаку: „Сагласан/на
сам да Општа болница ‚Свети Лука‘ Смедерево, обрађује
моје личне податке (адреса, ЈМБГ, број телефона, имејл,
број лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на
који се јављам), оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и стеченом
стручном називу специјалиста опште хирургије, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору,
уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно
искуство у струци, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,
фотокопију / очитану личну карту, доказ о знању страног
језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом, уколико кандидат поседује или фотокопија индекса.
Комисија именована одлуком директора ће сачинити ранглисту и дати директору предлог за пријем кандидата. Рок
за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице
Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште
на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез
Михаилова 51, уз напомену „Пријава на оглас”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине специјалиста
радиологије
Доктор медицине специјалиста
радиологије

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; специјалистички
испит из радиологије; лиценца.

Доктор медицине

на одређено време до поврака
запосленог са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; стручни испит;
лиценца.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: ССС, медицинска школа; стручни испит; лиценца.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запосленог са боловања/неплаћеног
одсуства са рада
5 извршилаца
УСЛОВИ: ССС, медицинска школа; сручни испит.

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено
време - повећан обим посла, најдуже
до 12 месеци (плаћање из сопствених
средстава)
2 извршиоца
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Техничар одржавања одеће

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Помоћни радник на нези пацијената
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства са
рада

Сервирка

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

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

Медицинска сестра - инструментар
IV степен стручне спреме, за рад на
Одељењу за општу хирургију, рад у
сменама

УСЛОВИ: Пријава на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом уз назнаку: “Сагласан/на сам
да Општа болница ‚Свети Лука‘ Смедерево обрађује моје
личне податке (адреса, ЈМБГ, број телефона, имејл, број
лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се
јављам), оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме - инструментар, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору, ако поседује
радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца, фотокопију / очитану личну карту, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ о
знању страног језика (енглески, немачки, француски или
руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија индекса. Комисија именована одлуком директора ће сачинити ранг-листу и дати директору предлог за
пријем кандидата. Рок за подношење пријава на оглас је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети
Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Специјалиста радиологије

на одређено време ради замене раднице
на породиљском боловању
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посебни услови: VII степен стручне спреме, специјалиста радиологије, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да
уз пријаву са биографијом доставе: препис или фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; препис
или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
потврду о завршеном специјалистичком испиту; потврду
издату од стране Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног стручног испита на пословима
пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и
контакт телефоном. Изабрани кандидат који ће засновати
радни однос одлуком директора, дужан је да пре заснивања радног односа, а по пријему одлуке, достави оверену
документацију тражену огласом. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити
лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац
- Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-215, 018/804-211.

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра

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

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

1. Медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима

у Одсеку за клиничку неурофизиологију
са епилептологијом Стационара
Клинике за педијатрију, са пробним
радом у трајању до 3 месеца

2. Медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима

у Одсеку за хроничне плућне болести
Службе за плућне болести Стационара
Клинике за педијатрију, са пробним
радом до 3 месеца

3. Медицинска сестра / техничар на
неонатологији

у Одељењу за превремено рођену
новорођенчад Службе за неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, са
пробним радом до 3 месеца
УСЛОВИ: описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365
од 27.09.2019. године. Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: 1. да поседују средњу стручну спрему - IV степен,
завршена средња медицинска школа, смер педијатријска
сестра - техничар или медицинска сестра техничар, 2.
положен стручни испит; 3. лиценца за рад (или упис у
именик коморе). Заинтересовани кандидати подносе:
својеручно потписану молбу за пријем и биографију са
адресом, контакт телефоном и мејл-адресом. Уз молбу се
у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи,
уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису
у именик коморе; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске
управе), не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству
уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца). Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење
пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања...). Приликом заснивања радног односа, кан-
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Медицина
дидат је ужан да достави: уредан санитарни налаз што
доказује фотокопија санитарне књижице, лекарско уверење о општој здравственој способности; доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи
на морбиле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис
Б. Пријаве се предају лично или поштом на адресу Института, са назнаком за које послове се кандидат пријављује.

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

Медицинска сестра / техничар у
интензивној нези ниво 3

у одељењу за интензивну терапију
у Служби дечје анестезиологије,
интензивне терапије и терапије бола
Стационара на Клиници за дечју
хирургију, на одређено време до
повратка запослених са боловања дужег
од 30 дана, са пробним радом од 3
месеца
Опис посла: примењује прописану терапију; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и
обавештава лекара о стању пацијента; спроводи негу
пацијента на свим видовима механичке вентилације (тоалета ендотрахеалног тобуса и ендотрахеалне каниле,
аспирација секрета из дисајног пута); спроводи континуирани мониторинг (респираторни, хемодинамски, церебрални, лабораторијски); учествује у спровођењу кардиопулмоналне реанимације; врши припрему пацијента,
припрему потребног материјала и учествује у спровођењу
специфичних дијагностичких и терапијских процедура
(ендотрахеална интубација, лумбална пункција, пласирање централног венског катетера, пласирање торакалног
дрена, терапијска хипотермија и др.); обучена је за рад
на високософистицираној опреми неопходној за лечење
пацијента у јединици интензивне терапије (респиратори,
монитори, инфузионе пумпе, пумпа за торакалну дренажу,
монитори за мождану функцију, апарат за гасне анализе,);
по потреби учествује са лекаром у транспорту пацијента
„ка себи” и у друге здравствене установе; послове обавља
у сменском раду; ради и друге послове своје струке по
налогу главне/одговорне сестре и лекара у радној јединици.

Медицинска сестра / техничар у
операционој сали - инструментарка

Одељења операционог блока са
стерилизацијом Стационара на Клиници
за дечју хирургију, на одређено време
до повратка запослених са боловања
дужег од 30 дана, са пробним радом од
3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: припрема операционе сале, оперативно
рубље и инструменате за хируршке интервенције према плану и врстама оперативних захвата; пре почетка
операције проверава исправност у укључује у рад одговарајућу апаратуру; припрема средства за чишћење и
дезинфекцију операционих поља; помаже у позиционирању пацијената на операционом столу; инструментира при хируршким интервенцијама; ради у ендоскопији;
пакује и прослеђује материјал за „екс темпоре” анализу
уз пропратну медицинску документацију; савесно пакује,
обележава и ставља на одређено место сав материјал који
се шаље на патологију, лабораторију или завод за јавно
здравље и припрема документацију, брине о правилном
одлагању, чувању и руковању са стерилним инструментима, распрема операционе сале; доставља медицинска
средства и материјал на стерилизацију; брине о бројном
стању и исправности апарата и инструмената, обавезна
је да врши усмену и писмену примопредају смене; води
прописане евиденције и документацију, обавља и друге
послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главне
медицинске сестре - техничара одсека, главне медицинске
сестре - техничара клинике и надлежног лекара; рад се
изводи у сменама; обавља и друге послове из своје струке
по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран
је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: средње
образовање - средња медицинска школа педијатријског
или општег смера; стручни испит; лиценца; најмање годи-
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ну дана радног искуства у наведеном звању. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о завршеном средњем образовању;
уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису
у именик коморе; фотокопија извода из матичне књиге
венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати
на девојачко презиме); уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда), не старије од
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе), не старије од 6 месеци, кратка биографија
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном,
интернет адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Приликом заснивања радног
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о
здравственој способности за послове које ће обављати и
фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона
и санитарну књижицу. 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, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној
коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем две медицинске сестре
на дечјој хирургији”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима

Одсека абдоминалне и ендокрине са
грудном хирургијом у Служби дечје
хирургије Стационара на Клиници за
дечју хирургију, са пробним радом до 3
месеца

Медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима

Одсека неурохирургије Службе дечје
хирургије Стационара на Клиници за
дечју хирургију, са пробним радом до 3
месеца
Опис посла: планира и пружа услуге здравствене неге и
подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију, обавља медицинске мере код
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације, примењује прописану терапију и контролише
узимање лекова, врши припрему болесника и асистира
лекару при интервенцијама, учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара
о стању пацијента, прати опште стање пацијента, мери и
евидентира виталне функције и др. показатеље, припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал
за рад, спроводи мере за спречавање интрахоспиталних
инфекција, учествује у набавци потребног материјала,
води рачуна о исправности средстава за рад, одлаже и
уклања медицинских отпад на прописани начин, обавља
послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал),
учествује у транспорту пацијената, учествује у едукацији
новопримљених сестара/техничара; лично се усавршава
у раду и учествује у програмима континуиране едукације;
послове обавља у сменском раду; ради и друге послове
своје струке по налогу главне/одговорне сестре и лекара у
радној јединици; за свој рад одговара главној/одговорној
сестри, руководиоцу радне јединице, главној сестри Клинике и главној сестри Института.

Медицинска сестра / техничар у
операционој сали - анестетичар

Одељења анестезиологије и
периоперативне медицине Службе дечје
анестезиологије, интензивне терапије
и терапије бола Стационара Клинике за
дечју хирургију, са пробним радом до 3
месеца
Опис посла: обавља послове здравствене заштите из своје
специјалности/субспецијалности и о томе води прописане
евиденције, стара се о исправности апарата и опреме за
анестезију; проверава стерилизацију опреме; проверава

преоперативну припрему болесника; даје медикаментозну премедикацију (проверава виталне функције), стара се
потребним резервама медицинских гасова и других лекова
за анестезију, припрема материјал за анестезију и операциони сто у одговарајући положај; транспортује болесника, припрема инфузионе системе и растворе и одговарајуће медикаменте за извођење анестезије, попуњава
и допуњава документацију и податке о болеснику који
се припрема за анестезију, асистира при увођењу болесника у анестезију води одговарајућу документацију, прати виталне параметре болесника у операционој сали и у
току анестезије, по потреби ради у јединици интензивне
неге, помаже у обезбеђивању венског пута, у реанимацији болесника , води прописане евиденције, учествује у
давању премедикације и анестезије у дијагностичким и
интервентним процедурама у другим радним јединицама
Института, у складу са прописима о здравственом осигурању, учествује у пратњи пацијената на друге клинике /
друге здравствене установе ради здравствене заштите, припрема и одговара за исправност опреме и лекова
предвиђене за транспорт пацијената, учествује са анестезиологом у транспорту пацијената „ка себи” и у друге здравствене установе,
припрема и одговара
за опрему и лекове за извођење анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења, учествује
у спровођењу анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења, одговоран је за прописно
вођење медицинске документације и евиденције, учествују у примени методе класификације болнички лечених
пацијената у групе које имају клиничке специфичности
и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДСГ),
учествује на стручним, организационим и едукативним
састанцима и семинарима у области своје струке, одлаже
и уклања медицински отпад на прописан начин, послове
обавља у сменском раду, обавља и друге послове у оквиру
своје стручне спреме по налогу главне медицинске сестре
/ техничара одељења, главне медицинске сестре/техничара клинике и надлежног лекара.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседује средњу стручну спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра
- техничар или медицинска сестра - техничар; положен
стручни испит; лиценца за рад (или упис у именик коморе).

Лабораторијски техничар у
дијагностици

у Одељењу за лабораторијску
дијагностику у Служби за дијагностику
и заједничке медицинске послове, са
пробним радом до 3 месеца
Опис посла: врши узорковање биолошког материјала,
припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за лабораторијска испитивања у лабораторији и по потреби у другим радним јединицама Института, врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака
за анализе, обавља анализу узорака за мерење, изводи
лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу
са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном
нивоу здравствене заштите, припрема, одржава и врши
контролу исправности лабораторијске опреме, ради на
биохемијским и другим анализаторима, правилно одлаже
медицински отпад, примењује мере заштите од интрахоспиталних инфекција, ради у сменском раду, обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговара непосредном руководиоцу и
руководицу организационе јединице.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседују средњу стручну спрему IV степен - завршена
средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, положен стручни испит; лиценца за рад. Уз молбу се
у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за
рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; фотокопија извода из матичне
књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме); уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван
(уверење из полицијске управе), не старије од 6 месеци;
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања радног
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење
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Медицина
о здравственој способности за послове које ће обављати
и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу. 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, просечна оцена у
току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави: уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне
књижице; лекарско уверење о општој здравственој способности; доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду
о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела); доказ о
имунизацији хепатитис Б. Пријаве се предају у затвореној
коверти лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем (кандидати наводе радно
место за које конкуришу)”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Помоћни радник на нези болесника

у Одсеку за одржавање хигијене и
вешераја у Одељењу за техничке и
друге сличне послове, на одређено
време до 6 месеци, са пробним радом до
3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: помоћни послови неге болесника, помаже
медицинској сестри код пријема, збрињавања и отпуста
пацијената, помоћни послови код паковања санитетског
материјала, транспорт болесника на консултативне прегледе и интервенције, транспорт медицинског материјала
у оквиру Института, по потреби транспорт лабораторијског
материјала, по потреби транспорт требованог биолошког
материјала (крви и продуката крви), ради и друге послове
из своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој
рад одговара непосреднм руководиоцу.
УСЛОВИ: Уз молбу се у оригиналу или овереној копији
подносе следећа документа: диплома о завршеној осмогодишњој школи; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum
Vitae, CV) са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан
да достави лекарско уверење о здравственој способности
за послове које ће обављати и фотокопију личне карте,
фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.
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, просечна оцена у току школовања, додатно
образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично
или поштом на адресу Института. са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем 2 помоћна радника на нези болесника”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Физиотерапеутски техничар

на Одељењу за медицинску
рехабилитацију Службе за физикалну
медицину и рехабилитацију Стационара
Клинике за дечју хабилитацију и
рехабилитацију
на одређено време до 6 месеци, са
пробним радом од 3 месеца
Опис посла: самостално спроводи терапеутске процедуре
и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације, а по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану
медицинску документацију; прати пацијентово стање и
напредак; прилагођава програм физиотерапије у складу
са напретком пацијентовог стања; подстиче и подучава
пацијента да самостално изводи вежбе; обавља и друге
послове из свог делокруга рада, а по налогу непосредног
руководиоца; за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да
поседују средњу стручну спрему - IV степен - смер физиотерапеутски техничар; положен стручни испит; лиценца
за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
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копији следећа документа: диплома о завршеној средњој
медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик коморе; фотокопија извода
из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење
и лиценца издати на девојачко презиме); уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда) не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од 6
месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију
личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу. 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, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина
трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави: уредан санитарни налаз
што доказује фотокопија санитарне књижице; лекарско
уверење о општој здравственој способности; доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на
оглас за физиотерапеутског техничара”.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Медицинска сестра - техничар у
интензивној нези нивоа 2

на одређено време због замене одсутне
запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: средње образовање у трајању од
четири године / медицинска школа / медицинска сестра техничар, стручни испит; лиценца/решење о упису у комору; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом медицинском школом, медицинска сестра - техничар у интензивној нези нивоа 2. Уз пријаву поднети: краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи
са просечном оценом током школовања, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, оверену копију
лиценце/решења о упису у комору, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству, копију / очитану
личну карту. Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту
за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат
који буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве
и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних
релевантних података за доношење одлуке о избору 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 „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.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
са пробним радом од 3 месеца

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

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Лабораторијски техничар у
дијагностици

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: средње образовање / лабораторијски техничар - стручни испит; лиценца / решење о
упису у комору; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању. Опис послова је предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном
средњом медицинском школом, лабораторијски техничар.
Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију
дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору, фотокопију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, копију/очитану личну
карту. Лекарско уверење којим се доказује здравствена
способност без ограничења за рад на радном месту за које
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са
кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни
однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних
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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 „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.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811

Медицинска сестра / техничар у
амбуланти

за рад у Дому здравља Босилеград,
Служба за здравствену заштиту
одраслих становника
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена
одговарајућа медицинска школа; положен стручни испит;
да кандидат има линценцу за рад. Уз пријаву се подносе
оверене копије следећих докумената: диплома о завршеној медицинској школи; уверење о положеном стручном
испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне
коморе или решење о упису у именик коморе; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене
личног имена; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (надлежни суд), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом,
контакт телефоном и интернет адресом.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Рок за подношење пријаве је осам (8) дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије као и на огласној табли
Дома здравља Босилеград. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава и биће објављена на огласној табли
Дома здравља Босилеград, Породин 11, Босилеград. По
завршеном огласу, предата документа могу бити враћена
кандидатима на лични захтев. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати. Пријаве се подносе лично или путем поште
на адресу: Дом здравља Босилеград, Породин 11, 17540
Босилеград, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос на неодређено време за послове медицинске
сестре / техничара у амбуланти“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969
факс. 011/ 380-96-50

Медицинска сестра - техничар општег
смера

почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит лиценца; просечна оцена 8.

Доктор медицине - лекар на
специјализацији из интерне медицине
у Клиничком одељењу за геријатрију
Клинике за интерне болести КБЦ
„Звездара”

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца, просечна оцена 8.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас
са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о
постојању услова за издавање лиценце), а у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”, на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд, Димитрија
Туцовића 161, са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас
неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено
ће бити обавештени.

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

Одељење абдоминалне хирургије, на
одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 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

3 извршиоца

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

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

Медицински техничар општег смера сестра

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест месеци радног искуства.

Доктор медицине - лекар на
специјализацији из опште хирургије
Клиника за хирургију КБЦ „Звездара”

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, за
потребе Интерне клинике, са пробним
радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки
разред средње школе за медицинске техничаре/сестре

са средњом школском спремом за радно место; уверење
о положеном стручном испиту за радно место; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају радно искуство
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање)
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу са
називом организационе јединице (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места). Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против 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.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. 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

Лекар специјалиста педијатрије

за потребе Клинике за педијатрију,
на одређено време од 12 месеци, са
пробним радом од 3 месеца

Доктор медицине

за потребе Клинике за педијатрију,
на одређено време од 12 месеци, са
пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац; посебан услов за заснивање радног односа је
радно искуство од годину дана у наведеној служби здравствене установе на терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном стручном
испиту за радно место доктора медицине; диплома о положеном специјалистичком испиту за радно место лекара
специјалисте - лекар специјалиста педијатрије ради попуне радног места лекара специјалисте педијатрије за потребе Клинике за педијатрију; 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/волонтерском стажу у струци. 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 канди-
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дата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу издату
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац.
Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Доктор медицине

за потребе Службе за снабдевање крвљу
и крвним продуктима, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном
стручном испиту за радно место доктор медицине; 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 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 издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта
Министарства здравља Републике Србије, путем сајта
Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 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. Контакт телефон: 034/505-273.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште
на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац, обавезно назначити за које се радно
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Мастер економиста - менаџер у
области економија и управљање у
предузећима здравствене заштите

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

3. Медицинска сестра/техничар на
инфективном одељењу

за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове, на
одређено време због повећаног обима
посла, на период од 12 месеци, са
пробним радом од 3 месеца

за рад на Одељењу за кожне болести у
Служби за инфективне и кожне болести
Опште болнице Крушевац, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла

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
унутрашњој организацији са систематизацијом радних
места Клиничког центра Крагујевац. Посебни услови за
заснивање радног односа: ниво знања руског језика - Ц2.
Избор кандидата обавиће се на основу интервјуа са кандидатима који обавља стручна комисија Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила - висока стручна
спрема, мастер економске студије другог степена високог
образовања; 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 уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведене документе у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 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: 034/505273. 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: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

4. Медицинска сестра/техничар у
дијагностици

за рад у Болничкој банци крви Службе
трансфузиологије при Заједничким
медицинским пословима Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

5. Медицинска сестра/техничар на
инфективном одељењу
за рад на Одељењу за инфективне
болести у Служби за инфективне
и кожне болести Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

6. Медицинска сестра/техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 6
месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

7. Медицинска сестра/техничар на
осталим болничким одељењима

1. Виши радиолошки техничар у
дијагностици

за рад у Служби радиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена
школа струковних студија, смер за РО техничара, VI/1 или
VI/2 степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.

2. Медицинска сестра/техничар у
операционој сали

за рад на Одељењу операционе сале
Сектора за хируршке гране медицине
Опште болнице Крушевац, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла

за рад у Служби за
оториноларингологију Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији полова Опште
болнице Крушевац.

8. Медицинска сестра/техничар на
осталим болничким одељењима

за рад на Одељењу за стационарно
лечење у Служби за педијатрију Опште
болнице Крушевац, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или
педијатријског смера, IV степен, стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
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9. Сервирка

за рад у Одсеку за сервирање хране
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 ове уредбе. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

10. Возач санитетског возила у
болничким установама

за рад у Одсеку за санитетски транспорт
пацијената у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања при
Заједничким медицинским пословима
Опште болнице Крушевац, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

11. Помоћни радник

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове Опште болнице Крушевац,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.

12. Техничар одржавања одеће

у Одсеку за прање, пеглање и
дистрибуцију веша Службе за помоћне
и друге послове Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: за радна места бр. 1 до 8: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију
лиценце издате од надлежног органа; за радно место
бр. 9: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе или оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са
потврдом о радном искуству на наведеним пословима,
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. 10:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), фотокопију возачке дозволе Б категорије; за
радна места бр. 11 и 12: молбу за пријем и биографију,
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће

Бесплатна публикација о запошљавању

се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са
назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра - техничар

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

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Техничар одржавања одеће

разговор, ради прибављања додатних 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 „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.

ДЗ ,,Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине /изабрани лекар
6 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, важећа лиценца за обављање послова из
своје струке; положен стручни испит; важећа лиценца за
рад; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење); најмање шест месеци у звању доктора медицине. Заинтересовани кандидат за пријаву подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком
биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних,
уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

Виши радиолошки техничар струковни медицински радиолог
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама
првог степена (струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничар. Заинтересовани кандидат подноси следећу
документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом;
извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о
држављанству; фотокопију дипломе високе здравствене
школе струковних студија; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фоокопију
личне карте.

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/
венчаних; уверење о држављанству; фотокопију дипломе
о завршеној основној школи; фотокопију личне карте.

са пробним радом од 3 месеца

Домар/мајстор одржавања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове; основно образовање, најмање
годину дана радног искуства на пословима у перионицама
и одржавањима одеће. 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 кандидат није осуђиван, уверење да се не води кривични поступак, 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

УСЛОВИ: средње образовање. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених/
венчаних; уверење о држављанству; фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи; фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине, у складу
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет година
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; стручни испит;
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иценца; специјалистички испит; најмање три године и
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе или
уверења о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за
рад - лиценце издате од надлежне коморе; извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству;
фотокопију личне карте.

на Одељењу максилофацијалне
хирургије на Клиници за стоматологију
КБЦ Приштина - Грачаница у
КосовскојМитровици

1. Доктор медицине

УСЛОВИ: За заснивање радног односа за радна места доктора медицине: завршен медицински факултет;
положен стручни испит лиценца. Услови за заснивање
радног односа за радно место доктора стоматологије и
радно место доктора стоматологије -специјалисте максилофацијалне хирургије: завршен стоматолошки факултет,
положен стручни испит, положен специјалистички испит
(за доктора стоматологије специјалисту максилофацијалне хирургије), лиценца. Заинтересовани кандидати треба
да приложе следеће доказе о испуњености услова конкурса: пријаву на конкурс са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању на медицинском факултету (за радно
место доктор медицине), оверену фотокопију дипломе о
завршеном стоматолошком факултету (за радно место
доктор стоматологије и радно место специјалиста максилофацијалне хирургије); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно уверења о положеном специјалистичком испиту (кандидати за радно место
доктор стоматологије специјалиста максилофацијалне
хирургије), оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору;
фотокопију важеће личне карте; доказ о радном стажу
односно доказ/потврду о волонтерском стажу (уколико
кандидати имају радно искуство, укључујући и доказ о
стручном усавршавању уколико су уписани на специјалистичке студије). Кандидат који уђе у ужи избор може бити
позван на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Одлуку о коначном избору кандидата донеће директор
КБЦ Приштина - Грачаница у року од 30 дана од истека
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на
веб страници КБЦ Приштина - Грачаница. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је
да достави: доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима (лекарско уверење), уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда), не старије од 6 месеци, уверење о држављанству
РС. Кандидати који не буду изабрани, неће бити посебно
обавештавани о резултатима конкурса. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује надлежна служба КБЦ Приштина - Грачаница. Конкурс се објављује код Националне службе за
запошљавање, на веб-страници Министарства здравља
РС, као и на веб-страници КБЦ Приштина - Грачаница.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве на
конкурс неће се разматрати. Пријаве са траженом документацијом се подносе лично у архиву КБЦ Приштина Грачаница или путем поште на адресу: КБЦ Приштина
- Грачаница, Драгана Ристића бб, 38205 Грачаница, са
назнаком “Пријава на конкурс за пријем у радни однос за
радно место ...( навести тачан назив радног места за који
кандидат подноси пријаву)”.

2. Доктор медицине

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
„MAXDENT“ NIŠ

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, сајту Министарства здравља РС и
сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић“. Пријаве се
подносе на адресу Дома здравља „Др Симо Милошевић“
, Пожешка 82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат,
соба број 15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање.
Како достављену документацију подносилаца молби на
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља „Др
Симо Милошевић“.

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

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту
деце, на одређено време до повратка
запослене са боловања (трудничко и
породиљско одсуство)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит; поседовање лиценце за рад. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом; оригинал или оверену копију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту; решење
о лиценци издато од Лекарске коморе Србије. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на оглас доставити на горе наведену адресу, са назнаком
„За оглас - не отварати” или директно у рачуноводствену
службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07
до 15 часова. Телефона за информације: 014/3421-176.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима
који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће
директор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од
30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће
бити објављена на веб-страници Дома здравља Мионица
и огласној табли Дома здравља Мионица.

КБЦ ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, КБЦ Приштина-Грачаница
Драгана Ристића бб

за рад на Одељењу педијатрије КБЦ
Приштина - Грачаница у Лапљем Селу
за рад на Одељењу опште хирургије у
Грачаници
2 извршиоца

3. Доктор медицине

на Одељењу неурологије у Лапљем Селу

4. Доктор медицине

за рад на Одељењу гинекологије у
Грачаници

5. Доктор медицине

за рад у Служби анестезиологије са
реаниматологијом у Грачаници
2 извршиоца

6. Доктор стоматологије

на Клиници за стоматологију КБЦ
Приштина - Грачаница у Косовској
Митровици

30

7. Специјалиста максилофацијалне
хирургије
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18000 Ниш, Гаврила Принципа 2

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: пожељно радно искуство 12 месеци. Положен
стручни испит, лиценца. Основно познавање рада на рачунару, средњи ниво знања енглеског језика. Конкурисање
путем мејла: drmilenabojkov@gmail.com.

ЗУ АПОТЕКА „МЕДИКАМЕНТ“ НИШ
18000 Ниш
Др Миленка Хаџића 4, локал Л8

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут за рад у апотеци. Комуникативна особа склона тимском раду; поседовање вештине продаје; рад на чаунару (Word, Office, Excel); знање
енглеског језика на средњем нивоу; лиценциреани фармацеут. Конкурисање путем мејла zuamedikament@gmail.
com. Додатне информације на телефон 064/6541-301.

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 063/1067-007
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.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Светозара Марковића 116

Доктор медицине - изабрани лекар

у Служби за здравствену заштиту
одраслих, у Здравственој амбуланти 6
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
завршен медицински факултет; положен стручни испит,
лиценцу и шест месеци радног искуства у звању доктор
медицине.

Доктор медицине у хитној
медицинској помоћи

у Служби хитне медицинске помоћи
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
завршен медицински факултет; положен стручни испит,
лиценца и шест месеци радног искуства у звању доктор
медицине.

Возач санитетског возила - возач у
хитној медицинској помоћи
у Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: средња школа (III или IV степен); возачка дозвола Б категорије; здравствена способност.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за заснивање
радног односа кандидати за позиције доктора медицине,
су дужни да доставе: пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата; оверену фотокопију дипломе/
уверења о завршеном факултету; оверену фооткопију
уверења о положеном стручном испиту. Као доказе о
испуњености услова за пријем у радни однос за позицију
возача, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас,
са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом
становања, потписану од стране кандидата; оверену
фотокопију дипломе/уверења о завршеној средњој школи; оверену фотокопију возачке дозволе. Изабрани кандидат, пре заснивања радног односа дужан је да достави
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа
код Националне службе за запошљавање у публикацији
“Послови” и на веб-страници Министарства здравља Републике Србије. Пријаве са доказима о испуњености услова
достављају се поштом на адресу: Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116, или се непосредно предају у
Одељењу за правне послове Дома здравља Лесковац (IV
спрат, канцеларија 418), са назнаком „За оглас за пријем
у радни однос”. Неблаговремене или непотпуне пријаве
неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласног 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 правне послове.

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

Култура и информисање / Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

Култура и информисање
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ СА
ДЕЧИЈОМ И ЛУТКАРСКОМ
СЦЕНОМ - ПРИШТИНА

Са седиштем у Грачаници
Зграда Дома културе у Лапљем Селу, 38204
Лапље Село

Директор

Позоришта младих са дечијом и
луткарском сценом

Индустрија и грађевинарство
,,ФЕРОПЛАСТ” ДОО

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

1. Металостругар
3 извршиоца

2. Металоглодач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови конкурса: диплома или уверење
о завршеној стручној спреми (фотокопија), уверење о
држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија). Уз пријаву као и документе о
испуњеним општим условима, кандидат треба да испуњава и посебне услове: мора да има високу стручну спрему
(завршен правни или економски факултет - VII степен);
одлично познавање рада на рачунару МS Office пакета; искуство на истим/сличним пословима од минимално
четири године; возачка дозвола Б категорије - активан
возач; да поседује изванредне организационе способности; самоиницијативна и проактивна особа; комуникативност, елоквентност, одговорност и прецизност у раду.
Остали услови прописани законом. Пријаву и документе
послати на адресу: Позориште младих са дечијом и луткарском сценом - Приштина, са седиштем у Грачаници,
зграда Дома културе у Лапљем Селу, 38204 Лапље Село,
са напоменом „За конкурс” или донети лично на горенаведену адресу. Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуна документација неће бити разматрана. Предата документација се неће враћати.

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.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ”

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.

Књижничар позајмног одељења за
децу

на одређено време 30 месеци, место
рада Суботица
7 извршилаца

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 13

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је старији од 18 година, да има општу
здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова на траженом радном месту, да се против њега не
води кривични поступак. Посебни услови: IV степен стручне спреме, једна година радног искуства, положен стручни
исит за књжничара.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са контакт телефоном,
кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању
општих и посебних услова: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, уверење да није кривично
осуђиван, уверење о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту за књижничара, лекарско уверење
о општој здравственој способности. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Са кандидатима
који испуњавају услове конкурса, Комисија ће обавити
интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем на телефон који су навели
у пријави (обавезно оставити број телефона). Документација достављена уз пријаву на конкурс се не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу библиотеке, са назнаком “Пријава на конкурс”.

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

Бравар

на одређено време 30 месеци, место
рада Суботица
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.

CO2 заваривач

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

„HUTCHINSON” DOO RUMA
Рума, Индустријска 71
тел. 069/1112-756 (8-16 часова)
е-mail: posao@hutchinson.com

Радник у магацину

на одређено време 3 месеца, уз
могућност продужетка радног односа
10 извршилаца
Опис посла: послови ручног палетара, рад на утовару,
истовару и слагању робе.
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.

Оператер у производњи

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

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

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

на одређено време 3 месеца уз
могућност продужетка радног односа
5 извршилаца
Опис посла: МИГ/МАГ заваривање, електро заваривање,
браварски послови.
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.

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
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА“
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања за васпитача у предшколским установама: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на студијима
првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијима у трајању
од три године или вишим образовањем; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
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способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања испита
за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интрнет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и
додатка уз диплому о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми и уверење о положеним испитима, не старије од шест месеци; уверење о
положеном стручном испиту или уверење о положеном
испиту за лиценцу (ако је кандидат исти полагао); извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству - оригинал или фотокопија
оверена, не старије од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске управе, не старије од
шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио испит
из српског језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу Предшколске установе
„Чукарица“, Београд, Пожешка 28, поштом или лично од
09 до 15 часова. Kонкурс спроводи Kонкурсна комисија
коју именује директор.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Наставник предметне наставе физичко васпитање

за 60% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат мора да
има: 1) одговарајуће образовање - за наставника предметне наставе из предмета: физичко васпитање; 2) 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(извод из казнене евиденције МУП-а); 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање на конкурс је осам
(8) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар достављају документацију (у
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овереној копији). Докази о испуњености услова из текста
конкурса из става 1 тачке 1), 3)-5) су саставни део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. На основу чл.
154 ст. 7 и Закона о основама система васпитања и образовања, конкурсна комисија ће доставити решење о избору
кандидата по расписаном конкурсу. Пријаве слати поштом,
на адресу Зуботехничке школе, Станка Враза 63, Општина
Звездара, 11050 Београд.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. Закон и 10/19 - даље Закон) за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
или психолога, односно лице које је стекло одговарајуће
високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (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; поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника;
обука и положен испит за директора установе (изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Комисија за избор директора цениће и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује, као и
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не
старије од шест месеци); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника (не старије од шест месеци); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе, уколико
поседује (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност); доказ - потврду о најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага за кривична дела, не старије
од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико је надзор
вршен; уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је
спољашње вредновање вршено); оригинал лекарско уверење да има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци); преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Напомена: Директора школе
именује министар на период од четири године. Поступак за
избор директора спроводи Комисија за избор директора,
образована од стране школског одбора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс за избор директора, заједно
са потребном документацијом, доставља се школи, лично
или путем поште препорученом пошиљком, у затвореној
коверти на адресу: Средња занатска школа, Београд, Вукасовићева 21а, уз напомену „Конкурс за директора установе
- не отварати”.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Секретар школе у посебним условима

на одређено време преко 60 дана, до
повратка на рад запослене која користи
право на породиљско одсуство, односно
одсуство ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; услови за заснивање радног односа у складу са
чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019), односно потребно је да лице има: 1)
одговарајуће образовање из области правних наука из
члана 140 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019); на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске струдије) из области правних наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године
из области правних наука, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није 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. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком
2) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен
на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, биографију (CV), доказ
о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе, да
није старија од 6 месеци), доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал,
не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
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гинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику, доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору кандидата, 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 пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или слати на адресу: Средња занатска
школа, 11090 Београд - Раковица, Вукасовићева 21а.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Техничар инвестиционог / техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном
занимању, одговарајуће образовање: најмање средње
образовање (III или IV степен стручне спреме, ауто-механичарске, грађевинске, електротехничке или машинско-металске струке), возачка дозвола Б категорије. Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом; 1) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има
држављанство Републике Србије, 4) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 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. 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 (CV), доказ о
одговарајућем образовању (оверену копију дипломе, не
старија од 6 месеци), доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика, достављају
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
кандидата, 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.
Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња занатска школа, 11090 Београд - Раковица, Вукасовићева 21а.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће

Бесплатна публикација о запошљавању

високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019), за наставника или за психолога или педагога те врсте школе и подручја рада коме припада музичка школа, односно високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и 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 неопходно да
су завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценцу)
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да је савладало обуку и да има положен испит за директора установе, односно 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); директору који не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност, престаје дужност
директора; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 7. 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 прородици, 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; 8. најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, 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 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 правог степена (основне академске, односно струковне специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или
више образовање за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника 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; 9. да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности.
Пријава на конкурс за избор директора школе, заједно са
пријавним формуларом (налази се на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и
потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат
за избор директора треба да поднесе: 1. пријаву на конкурс и биографске податке, односно радну биографију; 2.
диплому о стеченом високом образовању за наставника
школе и подручја рада музичке школе, односно психолога
или педагога (препис или оверена фотокопија); 3. уверење о положеном стручном испиту за лиценцу (дозвола
за рад) за наставника или стручног сарадника (оверен препис или оверена фотокопија); 4. доказ о савладаној обуци
и положеном испиту за директора (уколико кандидат има
положен испит за директора, оверена фотокопија); пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном и неће се
одбацити, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора школе; 5. доказ
да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (потврда или други акт о годинама рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, оригинал или оверена фотокопија); 6. доказ о положеном испиту из српског
језика уколико канидадат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику (оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад - диплома о
стеченом средњем, вишем или високом образовању или

потврда о положеном испиту из језика по програму одговарајуће високошколске установе); 7. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од шест месеци); 8. уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); 9. лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци);
10. доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (уверење о некажњавању из казнене евиденције полицијске управе МУП-а РС, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, да није осуђиван за кривична дела насиља у породици, одузуимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело 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, да није у складу са законом, правоснажном
пресудом утврђено дискриминаторско понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старија од шест месеци);
11. доказ да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 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 заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
(уверење о неосуђиваности из надлежног основног суда
опште надлежности, оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци), 12. доказ да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (уверење о неосуђиваности привредног суда,
оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест
месеци); 13. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, оверена фотокопија), односно изјава лица да није вршен надзор уколико није било надзора; резултате
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе, оверена фотокопија), односно изјава лица које је претходно обављало дужност директора установе да није вршен надзор, уколико надзор није
вршен. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако
је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања, а у складу са чланом 7 став 5 Правилника. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично или препоручном поштом на адресу
школе: МШ „Јосиф Маринковић“, 11000 Београд, Крунска
8. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе од 9.00 до 15.00 часова, на телефон: 011/3236504.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„НЕВЕНА ПЕТРОВИЋ“
11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/8500-128

Наставник корепетиције

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник солфеђа
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима,
пре закључења уговора кандидат доставља потврду да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
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Наука и образовање
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; уверење о држављанству;
знање српског језика. Кандидати треба да испуне услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник бр. 88/17, 27/18 (I)-др. закон,
27/18 (II)-др.закон и 10/19 ) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(“Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 18/13, 2/17). Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при надлежној полицијској управи МУП-а
као и да зна српски језик. Пре закључења уговора о раду
подноси се и доказ о испуњености услова из члана 139 ст.
1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (односно да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом). Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе
у секретаријату ОМШ „Невена Поповић“, Булевар револуције 19, 11306 Гроцка или се шаљу поштом, са повратницом, уз назнаку „За конкурс“.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/2144-740

Наставник предметне наставе физичко васпитање

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка лица са дужности помоћника
директора школе, најкасније до
31.08.2020. године

Наставник предметне наставе енглески језик

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка лица
са дужности координатора школе,
најкасније до 31.08.2020. године

Наставник предметне наставе физика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе
- математика и рачунарство и
информатика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе биологија

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

Наставник предметне наставе историја

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе немачки језик

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, да имају одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
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гимназији, за наставника који изводе образовно-васпитни
рад и да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит за лиценцу; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичниг 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 којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издато од МУП-а (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс), оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, CV, доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору наставника конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба запошљавања
применом стандардизованих поступака. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Пријаве са потребном документацијом подносе се
непосредно или путем препоручене поште на наведену
адресу, са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос за
(навести радно место)”.

условима за избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже:
биографију, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, уверење да против кандидата није покренут кривични поступак, нити истрага (које није старије од шест
месеци), диплому, односно уверење о високој стручној
спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
стручном, академском односно научном називу,списак
научних и стручних радова, као и по један примерак тих
радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о
стеченом образовању, достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања овог конкурса, на адресу: Улица цара
Душана 196, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку рока
и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

КРИМИНАЛИСТИЧКОПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

на одређено време од 5 година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Редовни професор за ужу научну
област Микробиологија
Редовни професор за ужу научну
област Патолошка физиологија
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну
област Неурологија
Редовни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија - васкуларна
хирургија)
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(пластична хирургија)
Редовни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(ортопедија)
Редовни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(урологија)
Ванредни професор за ужу научну
област Медицинска физиологија
Ванредни професор за ужу научну
област Дерматовенерологија

11080 Земун, Цара Душана 196

на одређено време од 5 година

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Казнено право, за наставни
предмет Основи кривичног процесног
права

Ванредни професор за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет,
стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Ванредни професор за ужу
научну област Интерна медицина
(нефрологија)

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за
ужу научну област Безбедност
саобраћаја, наставни предмети:
Безбедност саобраћаја и Саобраћајно
инжењерство

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - саобраћајни факултет, Криминалистичко-полицијска академија, Полицијска
академија или правни факултет, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност
за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Статута и Правилника о поступку и

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Хумана
генетика
на одређено време од 5 година
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Доцент за ужу научну област
Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Патолошка физиологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Медицина и друштво

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа
хирургија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа
хирургија - кардиохирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Оглашава радна места за за избор
сарадника ван радног односа
(демонстратора)
на одређено време, за летњи семестар
школске 2019/20. године

Демонстратор за ужу научну област
Англистика, предмет Савремени
енглески језик П1 - П4
Демонстратор за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијанска
књижевност
Демонстратор за ужу научну област
Српска књижевност, предмети
Народна књижевност и Књижевни
фолклор
Демонстратор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет
Средњовековна књижевност
Демонстратор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет
Методика наставе књижевности и
српског језика

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских
студија у области филолошких наука који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству на наведену
адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

Асистент за ужу научну област
Микробиологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Асистент за ужу научну област
Медицинска физиологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Медицинска и клиничка биохемија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Патологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Хистологија и ембриологија
на одређено време од 1 године

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну
област Библиотекарство, предмет
Архивистика
Ванредни професор за ужу научну
област Историја српског језика,
предмети Историјска морфологија
српског језика и Историја српског
књижевност језика

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

са 70% радног времена, на одређено
време од 5 година

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке
наставне предмете подносе доказ о радном односу на
клиници која је наставна база Медицинског факултета у
Београду.

на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског
факултета, Др Суботића 8 (телефон: 011/3636-320, 3636321), у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Ванредни професор за ужу научну
област Украјинистика, предмет
Украјински језик
Ванредни професор за ужу научну
област Русистика, предмет Руски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Словакистика, предмет Словачки
језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Украјинистика, предмет Украјинска
књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијански
језик
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област Српски
језик, предмет Синтакса српског
језика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Арабистика, предмет Арапски језик и
књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну обаласт
Румунистика, предмет Румунски језик
и књижевност
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област
Русистика, предмет Руска књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Српски
језик, предмет Стилистика српског
језика
на одређено време од 3 године

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

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

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

Виши лектор за ужу научну област
Германистика, предмет Немачки језик
на одређено време од 3 године

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

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

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

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

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

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ОЛГА ПЕТРОВ”
11213 Падинска Скела, Падинска Скела 9
тел. 011/ 6300-471

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
одговарајуће образовање предвиђено на основу члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19),
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017, 13/2018) и то:
за наставника математике: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и информатике,
мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар теоријска математика, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар; дипломирани математичар
- механичар. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17) - за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених - оверену фотокопију; доказ
о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства у делу Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc и потребну документацију заједно
са пријавним формуларом доставе на адресу: ОШ „Олга
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Петров” Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9, 11213
Падинска Скела (за конкурсну комисију). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа
обавештења се могу добити у секретаријату школе, на
телефон: 011/6300-471.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ“
11060 Палилула, Дантеова 52

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана
27.11.2019. године, поништава се у целости за радно место: директор школе на период од четири године.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник математике

на одређено време до краја школске
2020. године, ради замене помоћника
директора

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник географије

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог, односно
док исти обавља послове директора
школе
УСЛОВИ: 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 и 113/17) треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и посебне услове предвиђене у Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
3/18): 1) одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године, 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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 српски језик и језик на коме се остварује образовно- васпитни рад (образовно- васпитни рад се остварује на српском
језику). Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве за конкурс и подносе се у виду
оверених фотокопија, а доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду у виду лекарског уверења. Кандидати треба обавезно да доставе следећа документа: 1.
попуњен пријавни образац - формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеном одговарајућем образовању, 3.
доказ, не старији од 6 месеци, да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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. уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); 5. доказ о познавању српског језика, издат од стране високошколске установе надлежне за
издавање таквих докумената, уколико кандидат није стекао диплому на српском језику (образовно-васпитни рад
се остварује на српском језику); 6. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати наведену документацију достављају на адресу школе
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 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.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и наведену потребну документацију кандидати достављају на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“, Цара Лазара 2, 11500 Обреновац. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 011/8723-640, од 8 до 12 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-606, 3370-102
факс: 011/3370-223
dekanat@grf.bg.ac.rs
www.grf.bg.ac.rs

1. Доцент за ужу научну област
Металне конструкције

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој наставни предмет припада.

2. Асистент за ужу научну област
Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне
области за коју се бира, студент докторских студија у складу са чланом 84 став 1 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 и 67/19).
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у
Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и
Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен
препис диплома. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-606, 3370-102
факс: 011/337-02-23
dekanat@grf.bg.ac.rs
www.grf.bg.ac.rs

Уредник за научноистраживачку
документацију и издавачку делатност
на одређено време од годину дана

Опис посла: развијање комуникације са медијима и спонзорима и организовање појачаног маркетинга у циљаним
јавностима и медијима, одговорност за даље грађење
имиџа установе, организивање медијских догађаја и
посета националних и интернационалних званичника,
уређивање и приређивање издања, промотивних и пропагандних материјала, учешће у уређивању, изради и
уносу садржаја веб-презентације факултета у сегменту ПР
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Наука и образовање
и издавачке делатности, развијање сарадње са релевантним државним институцијама, установама и удружењима
из домена науке, образовања, културе и струке, праћење
и организовање фотографисања свих важних догађаја на
факултету, промоција резултата пројеката и постигнућа.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; три године радног искуства у издаваштву,
маркетингу, ПР-у, знање 1 светског језика, знање рада на
рачунару. Уз пријаву доставити: биографију са подацима
о досадашњем раду, доказ о образовању (оверен препис
дипломe или оверену копију дипломе), доказ о знању једног светског језика (дипломе или потврде) и потврду о
радном искуству. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву
на конкурс доставити на адресу: Грађевински факултет
Универзитета у Београду, Београд, Булевар краља Александра 73, I спрат, соба 117.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Сарадник у настави за ужу научну
област Индустријска логистика, ланци
снабдевања и складишни системи
на одређено време од 1 године

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ“

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/3192-033

Расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
35% радног времена, на радном месту:

Наставник предметне наставе наставник физичког васпитања
у ОШ „Марко Орешковић“

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане
у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018др. закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/2018, 11/2019), и то да 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) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републи-

Бесплатна публикација о запошљавању

ке Србије и зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење из
казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из
МУП-а, не старије од шест месеци); уверење из основног
и вишег суда да против кандидата није покренут кривични поступак 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 или
давање мита; за кривична дела из групе 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 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). 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
децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве
без потребне документације уз пријаву, као и фотокопије
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, радним данима од 9.00 до
15.00 часова, лично или путем телефона: 011/319-20-33.

кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану
изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају
услове конкурса организоваће се приступно предавање у
складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 195. од 22.09.2016. године). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Менаџмент технологије,
иновација и развоја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: прописан 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; у
звање ванредног професора 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 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. Напомена: сви
прилози се достављају и у електронској форми на ЦД-у.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Доцент за ужу научну област
Међународне студије

Наставник економске групе предмета

11000 Београд, Јове Илића 165

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Социјална политика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне
спреме, односно докторат наука из уже научне области
за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17
и 27/18-др. Закон и 73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у
звање доцента и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Унивезитета у Београду” бр. 192 од 01. јула
2016. године, 195 од 22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017.
год ,бр 199. од 16.10.2017. год. и бр. 203. од 21.05.2018.
године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (биографија, оверен препис диплома и додатака
диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у
складу са напред наведеним актима) доставити на адресу
Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву

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

на одређено време до истека мандата
директора школе

УСЛОВ: дипломирани економиста; дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански
менаџмент; дипломирани економиста за рачуноводство и
ревизију; дипломирани економиста у области међународног пословања; мастер економиста (претходно завршене
основне академске и мастер студије у области економије).
У радни однос на место наставника може да буде примљено лице под условом: 1) да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закон,
10/19); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује
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образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, потребно је да кандидат достави:
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и
врсте стручне спреме; доказ о неосуђиваности који издаје
МУП Републике Србије; оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; уколико диплома није
издата на српском језику, потврду да зна српски језик.
Неће се разматрати пријаве без пријавног формулара, које
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом и оних кандидата који не
испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна
комисија ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити у Националну службу за запошљавање на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. О времену и месту провере упућени кандидати ће бити накнадно обавештени. Школа нема обавезу да доказе поднете
уз пријаву враћа кандидатима који нису изабрани. Пријаве
доставити на адресу Друге економске школе, Господара
Вучића 50, Београд. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

БОР
ОШ „3. ОКТОБАР“

19210 Бор, 3. октобар 71

Наставник српског језика

са 22,22% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника,
преко 60 дана
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, 2)
професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4)
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику, 13) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15)
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16)
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 17)
професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, 18) професор српског језика и српске
књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком)), 21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и
књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); (22) професор српскохрватског језика и књижевности; (23) мастер филолог
из области филолошких наука; (24) професор југословенске књижевности и српског језика; (25) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник ликовне културе

на одређено време преко 60 дана,
најдуже до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар
- професор ликовне културе, дипломирани графичар професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер професор ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломи-
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рани уметник фотографије - професор ликовне културе,
дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар,
дипломирани вајар - професор, дипломирани графички
дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани
графичар, дипломирани графичар - професор, професор
ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер
дизајнер (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених
уметности, лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна; дипломирани костимограф; мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет).
ОСТАЛО: За сва радна места: 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 осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 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 стандардизованих 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 конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор у просторијама Основне
школе „3. октобар“ у Бору, 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, неразумњиве 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. Овај конкурс се
објављује у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горе
наведену адресу.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ЈАГОДИНА
ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И
ГОВОРА „11. МАЈ“
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8
тел. 035/8223-204
e-mail: skolazagluve035@mts.rs

Дефектолог васпитач

на одређено време до повратка
запослене са боловања ради одржавања
трудноће, породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: 1) професор односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха, 2) дипломирани
дефектолог - сурдоаудиолог, 3) дипломирани дефектолог
(групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха, 4)
наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад
са лицима оштећеног слуха, 5) мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и
наглувих особа, 6) дипломирани дефектолог - мастер који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и
наглувих особа, 7) мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул
Сметње и поремећаји слуха. Кандидати који су завршили
мастер академске студије достављају и диплому са основних академских студија. Поред одговарајућег образовања,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 1) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 2) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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 дискиминаторно понашање; 3)да имају држављанство Републике
Србије; 4) да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар који
се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси: http://mnp.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR -ZA -KONKURISANjE.doc,
потребно је приложити: краћу биографију, доказ о врсти
и степену стручне спреме (диплому и додатак дипломи),
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности прибављено од стране
надлежног органа МУП-а, доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику, односно доказ о знању српског језика који је издала овлашћена институција). Сви наведени
докази који се достављају уз пријаву морају бити у оригиналу или овереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве са траженом документацијом доставити у року од осам дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”, искључиво поштом, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, у складу
са чл. 154 ст. 5 Закона о основама система образовања и
васпитања у року од осам дана од истека рока за подношење пријава на конкурс. Конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата које упућује на проверу психолошке способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
запошљавања применом стандардиозованих поступака.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узети у разматрање.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ“
35213 Депотовац, Рудничка 10
тел. 035/613-719

Наставник историје

на одређено време преко 60 дана, до
повратка са функције лица изабраног за
директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са чланом 2
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
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Наука и образовање
- Просветни гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и стечено једно од звања: 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
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима и да није осуђиван.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву (пријавни формулар) потребно је да кандидат поднесе и следеће доказе:
доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; кандидат који има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду / уверење (оверену фотокопију) високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеном стручном испиту (оверена фотокопија); потврду да није осуђиван (издаје СУП) правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике
Србије (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци) и
доказ о познавању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику). Уз пријаву на конкурс приложити и радну биографију. Доказ о психичкој физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду, а након
извршеног избора кандидата. Кандидати који испуњавају услове и уђу 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. Са кандидатима 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, комисија за пријем
обавиће разговор. Пријаве слати на горе наведену адресу
школе, са назнаком: “Конкурс за пријем у радни однос”.
Рок за пријаву 8 дана.

ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15
тел. 035/245-503

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање за радно место наставника, треба да испуњава услове из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и да испуњава услове у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и
2/82017): 1) 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 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.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима; да лице које конкурише 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
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малолетног лица или родоскврнуће за кривично дело примање мита или давање мита за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом из
казнене евиденције); да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има, у складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања, образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно
са одштампаним пријавним формуларом који се налази
на званичној интернет страници, школи се доставља:
оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном
факултету, оверен извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, уверење
основног суда да није подигнута оптужница или покренута
истрага, извод из података казнене евиденције надлежне
полицијске управе, доказ односно уверење о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова издато од стране одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору наставника, комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или предају лично. Ближе
информације се могу добити на број телефона: 035/245503 и код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

и одговарајућим Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњој стручној школи за одређено подручје рада
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“): на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета: 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.

КИКИНДА

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (доступна на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), потребно је да кандидат поднесе следеће
доказе: о одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању), кандидат који има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење (оверену фотокопију) високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије
(оверена фотокопија индекса), односно уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија); потврду да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о
држављанству Републике Србије (оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Уз пријаву на конкурс приложити и радну биографију. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења
уговора о раду). Пријаве са документацијом, са назнаком
„Конкурс за пријем у радни однос” слати на адресу школе
или предати лично, радним даном од 9.00 до 12.00 сати у
секретаријату школе. За додатне информације обратите се
секретаријату школе, на телефон: 0230/458-602.

ОШ “ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ”

23314 Руско Село, Братства јединства 117
тел. 0230/458-602

Наставник математике

на одређено време ради замнене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује образовање прописано чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017, 10/2019), као
и одговарајућим Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњој стручној школи за одређено подручје
рада („Службени гласник РС - Просветни гласник“: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил енглески језик
и књижевност) или мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује образовање прописано чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017, 10/2019), као

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ“
24420 Кањижа, Карађорђева 30

Главни кувар
УСЛОВИ: да кандидат има: а) средње стручно образовање
- кувар (оверена копија дипломе), III или IV степен стручне
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спреме; б) психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; в) 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 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 дискриминаторско понашање; г) да има држављанство Републике Србије
(уверење о држављанству); д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад (само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Посебан услов: познавање мађарског језика и
писма. Докази о испуњености услова из тачке 2. а), в), г) и
д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. б) ове одлуке доставља се пре закључења
уговора о раду. Провера посебног услова извршиће се
провером, за кандидате који уђу у ужи избор. Уз пријавни
формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса лично или на адресу: Предшколска установа „Наши бисери“, 24420 Кањижа,
Карађорђева 30, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: да кандидат има: а) средње стручно образовање - IV степен (оверена копија дипломе); б) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) 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 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 дискриминаторско
понашање; г) да има држављанство Републике Србије
(уверење о држављанству); д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад (само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Посебни услови: познавање мађарског језика
и писма; знање рада на рачунару. Докази о испуњености
услова из тачке 2. а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке 2. б) ове одлуке доставља се пре закључења уговора о раду. Провера посебних услова извршиће се провером, за кандидате који уђу
у ужи избор. Уз пријавни формулар који се преузима са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса лично или на адресу: Предшколска установа „Наши
бисери“, 24420 Кањижа, Карађорђева 30, са назнаком
„Пријава на конкурс“.

Васпитач

на српском наставном језику

закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса лично или на адресу: Предшколска
установа „Наши бисери“, 24420 Кањижа, Карађорђева 30,
са назнаком „Пријава на конкурс“.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14
тел. 034/6170-602

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Послове васпитача, за рад са децом узраста од
три године до поласка у школу, може обављати лице које
испуњава услове прописане законом и има одговарајуће
образовање - лице на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
мастер струковне студије) и специјалистичке струковне
студије по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7.
октобра 2017. године; или лице на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; или лице на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; или изузетно: лице које
има средње образовање и године радног искуства на тим
пословима стечено до дана ступања на снагу прописа којима се уређује област предшколског васпитања и образовања и има дозволу за рад (лиценцу); да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19);
да има држављанство Републике Србије и да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Напред наведени докази о испуњености услова за пријем
у радни однос саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења
уговора о раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном - CV; оверену копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а, не старије
од 6 месеци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат
попуњава формулар за пријаву на конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом доставља установи. Пријаву
са наведеном документацијом доставити лично на адресу: Првослава Стојановића 10, локал 5, или путем поште
на адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве
Ковачевића 30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

на мађарском наставном језику

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и
негу

УСЛОВИ: прописани чланом 139 и 140 Закона, да кандидат има: а) више образовање - васпитач (оверена копија
дипломе); б) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) 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 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; г) да има држављанство Републике
Србије (уверење о држављанству); д) да зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику). Докази о испуњености услова из тачке 2.
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. б) ове одлуке доставља се пре

УСЛОВИ: послове сарадника - медицинске сестре за превентивну здравствену заштиту и негу може обављати
лице које има: завршено средње образовање здравствене струке у трајању од четири године (медицинска школа
педијатријског или општег смера); да има стручни испит;
да има једну годину рада у струци; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19); да
има држављанство Републике Србије и да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Напред наведени докази о испуњености услова за пријем
у радни однос саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења
уговора о раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном - CV, оверену копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старија од 6 месеци); уверење
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да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије
од 6 месеци), формулар за пријаву на конкурс. Кандидат
попуњава формулар за пријаву на конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом доставља установи. Пријаву
са наведеном документацијом доставити лично на адресу: Првослава Стојановића 10, локал 5, или путем поште
на адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве
Ковачевића 30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Библиотекар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање, у складу
са чланом 140 Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон
и 10/19) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник - Просветни гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), као и услове из члана 139
Закона о основама образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену спососбност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који
буде изабран пре потписивања уговора о раду); да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је је изречена безусловна казна затвора у 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 језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико образовање
није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ
одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад ).
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар који
се преузима на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, треба да доставе следећа
документа којима доказују да испуњавају услове конкурса:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17,
27/18 - др. закон и 10/19) и Правилником о степену и врсти
обрзовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, број 11/12,
15/13, 2/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију), доказ да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - др.закон и
10/19), доказ о познавању српског језика подносе кандидати који нису стекли диплому на српском језику. Оверене
фотокопије не могу бити старије од шест месеци. Кандидати достављају школи одштампани пријавни формулар и
потребну документацију на адресу: Основна школа „Јован
Поповић”, Краља Милана IV 14, 34000 Крагујевац, а рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Телефон за контакт: 034/6170-602, а контакт
особа је Јасмина Кочановић, секретар школе.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време преко 60 дана, ради
замене запосленог који обавља послове
директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен одговарајуће струке, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника из
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Наука и образовање
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама објављеном у „Службеном
гласнику - Просветни гласник”. Потребно је да кандидат
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс (доступна на интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја), кандидат је потребно да поднесе
доказе: о одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању), кандидат који има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење (оверену фотокопију) високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије
(оверена фотокопија индекса), односно уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија); о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење); потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија, не старија од
6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс приложити и радну биографију.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе
или предати лично, радним даном од 9.00 до 14.00 сати, у
секретаријату школе. За додатне информације обратите се
секретаријату школе, на телефон: 034/332-461.

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

Сарадник у звању асистент за ужу
Грађанскоправну научну област
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских
академских студија који је сваки од претходних студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).
Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о високом
образовању и чланом 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању, слати на адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звању асистент за ужу
Уставноправну научну област
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских
академских студија, који је сваки од претходних студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).
Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о високом
образовању и чланом 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању, слати на адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Теорија државе и права
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских
академских студија, који је сваки од претходних студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).
Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о високом
образовању и чланом 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању, слати на адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Право у економији
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских
академских студија који је сваки од претходних студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).
Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о високом
образовању и чланом 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању, слати на адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звању доцент за ужу
Грађанскоправну научну област
на одређено време од 5 година

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

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

Сарадник у настави за ужу
Кривичноправну научну област
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање
осам (8), на период од једне године, са условима из члана 83 Закона о високом образовању и члана 117 Статута
Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова слати на адресу: Правни
факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића
1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ ,,МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40
тел. 034/332-909

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник информатике

за 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и услове из члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/18 - др. закони и 10/19) и то: да имају одговарајуће
високо образовање, у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 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, 2/17,3/17 и 13/2018); 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 језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи и то: доказ о одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења, ако диплома није издата); 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 високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених са холограмом(оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење или потврда о неосуђиваности за горенаведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска управа (не старије
од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава
на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт
телефон), радно место на које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани 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 у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом са назнаком „За конкурс за радно
место__________“, доставити на адресу: ОШ „Мома Станојловић“, Кнеза Михаила 40, 34000 Крагујевац.

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

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Примењена механика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из
научне области за коју се наставник бира. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених Законом о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018
- аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом о високом
образовању („Службени гласник Републике Србије” број
88/2017, 27/2018 - др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство
и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених,
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Наука и образовање
уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми као и
оверене фотокопије диплома о претходно завршеним
нивоима студија, одговарајући доказ надлежног органа у
погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона
о високом образовању, списак научних и стручних радова
као и саме радове и све остале доказе од значаја за избор.
Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску – CD, у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу
- број IV -06-279 од 11. 04 2016. године и број IV-06-62/6
од 17. 01 2017. године (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php.) Пријаве кандидата са прилозима о
испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком „Пријава на конкурс за
избор наставника у звање доцента за ужу научну област
примењена механика”. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање асистент за ужу
научну област Инжењерство заштите
на раду
на одређено време од 3 године

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

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“

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

Васпитач

36204 Лађевци
тел. 036/851-448

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
– УС, 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: 1) да има одговарајуће високо образовање и то: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке струковне студије),

са 56% радног времена, на одређено
време ради замене привремено
одсутне запослене, преко 60 дана,
због привремене спречености за рад
(одржавање трудноће)
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), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) и то: чл. 139. ст. 1
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тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2)
и тачка 2 истог члана: 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-др.закон и
10/2019). Степен и врста образовања морају бити у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018 и
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом из казнене евиденције, који
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе); да има држављанство
Републике Србије (доказује се уверењем о држављанству,
у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци);
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију)
дипломе о завршеном образовању; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе. Доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а
пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на процену психофизичке способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве се достављају у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”, поштом на адресу: ОШ „Драган Ђоковић Уча“,
Лађевци бб, 36204 Лађевци или лично радним даном од
08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се
разматрати. За додатне информације обратити се секретаријату школе на телефон: 036/851-448.
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студијама у трајању од три године или више образовање,
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
у предшколској установи, 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019).
Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (издата од надлежног суда и МУП-а, оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс - за пријем у радни однос
на радно место васпитач - не отварати”, на адресу: ПУ
„Чаролија”, Доситеја Обрадовића 3, 37210 Ћићевац, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОШ “ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН”
37201 Паруновац, Димитрија Туцовића 3

1. Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

2. Наставник енглеског језика

за рад у издвојеним одељењима у
Текији, Гаглову, М. Шиљеговцу и Бовну,
са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да поседује одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2912, 15/2013, 2/2016, 2/2017); знање
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званич-
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Наука и образовање
ној страни Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, доставити: оверен препис или оверену копију
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству РС, не старије од 6
месеци; уверење о неосуђиваности (издаје МУП); лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који буду ушли у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима код надлежне службе за запошљавање.

на период од четири године. Рок за подношење пријаве на
конкурс износи 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ако последњи дан рока пада у недељу или
на дан државног празника или у други нерадни дан, рок
истиче првог наредног радног дана. Пријаве се дотављају
поштом или лично на горе наведену адресу.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“

у издвојеном одељењу школе у Дубљу

37240 Трстеник, Обрена Антића 13
тел. 037/710-022

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које има: 1. одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019-др.
закон) за наставника музичке школе и подручје рада, за
педагога и психолога; 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 које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 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. дозволу за рад (лиценцу за
наставника или стручног сарадника); 3. обуку и положен
испит за директора школе; 4. најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5. психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и учениима; 6.
доказ 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 за законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7. држављанство Републике Србије; 8. доказ да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника
музичке школе и подручје рада, педагога или психолога;
оверну фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за
наставника, васпитача или стручног сарадника; доказ о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; доказ психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење);
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике
Србије; доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело или привредни преступ, као и доказ да
се не води поступак пред судом; доказ-потврду о најмање
8 година рада у установи на пословима образовања васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ
о знању српског језика осим кандидата који су на српском
језику стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је
надзор вршен (извештај просветног саветника); уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцене спољашњег вредновања (уколико је спољашње
вредновање вршено); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); доказ
о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико га поседује, уколико не поседује, документација се неће сматрати непотпуном, изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за
директора установе. Директора школе именује министар,

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб
тел. 037/3100-262

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. високо образовање стечено на студијама
другог степена или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
по врсти одговарајућег за рад на пословима наставника
разредне наставе, а према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; 2. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да кандидат има држављанство
Републике Србије; 5. да поседује дозволу за рад - лиценцу.
Кандидат уз попуњен и одштампан пријавни формулар
са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја прилаже: потписану биографију снабдевену потребним контакт телефоном и адресом кандидата, оригинал или оверену копију дипломе; оригинал или
оверену копију доказа о положеном испиту за лиценцу
за наставника; оригинал или оверену копију уверења о
држављанству; оригинал или оверену копија уверења о
неосуђиваности. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“
16230 Лебане, Цара Душана 76

Педагошки асистент

за школску 2019/2020. годину, тј. до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: кандидат за радно место педагошког асистента треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о
основама образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. закон)
и чл. 1-4 Правилника о програму обуке за педагошког асистента (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2010), и
то: да има стечено средње образовање - III или IV степен
спреме; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 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 или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање - члан 139 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 др. закон); да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; да познаје ромски језик за рад са децом, ученицима

и породицама из ромске заједнице, у складу са Законом;
да има завршен програм обуке за уводни модул према
Правилнику о програму обуке за педагошког асистента.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете (формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања
- http://www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају:
уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или
оверена копија (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ о знању ромског језика
- потписана изјава да познаје ромски језик; сертификат о
завршеном програму обуке за уводни модул, у складу са
Правилником о програму обуке за педагошког асистента
- оригинал или оверену фотокопију; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања у складу са чл. 139 став 1
тачка 3 Закона - уверење из надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Напомена: доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је
дужан да достави пре закључивања уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема разултата 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. Пријаве са
потребном документацијом достављају се на адресу школе у затвореној коверти, лично или поштом, са назнаком
„Конкурс за радно место педагошког асистента“. Пожељно
је да кандидати у пријави назначе контакт телефон. Све
потребне информације могу се добити код секретара школе, на телефон: 016/846-256.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Домар/мајстор одржавања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла домар/
мајстор одржавања може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1. да поседује одговарајуће
образовање - средње образовање III или IV степен стручне спреме, машинске, електро, ватрогасне, грађевинске,
водоинсталатерске, столарске, молерске, зидарске и друге струке; 2. да поседује 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 поседује држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доставе уз
пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверен препис или оверену фотокопију дипломе; оригинал/оверену копију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених; оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из
суда и полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ
о познавању српског језика на којем се остварује обра-
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зовно-васпитни рад (овај се доказ не прилаже уколико је
кандидат стекао образовање на српском језику, а уколико га није стекао на српском језику дужан је да приложи
доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - диплома/уверење
издато на српском језику које се прилаже као доказ да је
стекао образовање на српском језику сматра се доказом
о познавању српског језика); кратку биографију/CV. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи Конкурсна комисија и доноси решење о
избору кандидата. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место, а који су
ушли у ужи избор упућују се на психолошку процену коју
врши врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака, очему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су
навели у 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 које су навели у пријавама. Неразумљиве,
непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. У пријави обавезно навести
контакт телефон ради евентуалног контакта и упућивања
на психолошку процену кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Биографију са пријавним формуларом и приложеним доказима
слати на адресу школе са назнаком „За конкурс” или непосредно, предајом у канцеларији секретара школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 016/821-135.

ПУ „МЛАДОСТ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Директор ПУ „Младост“ Црна Трава
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора предшколске установе може
да обавља лице које има: образовање прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система васпитања и образовања, за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање 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, утврђеног у складу са законом; најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља и лице које има:
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у дечјем
вртићу на пословима и васпитања и образовања након
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 узимати у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); лекарско уверење о психичкој
и здравственој способности за рад са децом (пре закључивања уговора о раду, не старије од 6 месеци); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
потврду о радном стажу у области васпитања и образо-
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вања; биографију са кратким прегледом кретања у служби. Пријаве са потребном документацијом подносе се на
адресу: Предшколска установа „Младост“, 16215 Црна
Трава, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
тел. 016/811-277.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене преко
60 дана, до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да
поседује одговарајуће високо образовање у складу са чланом 139, 140, а у вези са чланом 155 став 1. и 2. тачка 1)
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/17 и 27/18), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), у складу са
Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра, а изузетно да је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке студије),
студијама у трајању од три године или више образовање,
а у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Просветни гласник РС”, бр. 11/02, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17);
да има држављанство Републике Србије; 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 криивчна
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи у Европским системом преноса бодова и сматра
се да наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, има образовање из чл. 142 став
1 Закона.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС. Уз одштампан пријавни формулар кандидати достављају и 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 запошљавнања 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 школе, о чему
ће кандидати бити накнадно обавештени. Комисија доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање је 10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве послати на адресу школе, или непосредно предати радним данима од 8 до 14 часова. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 016/3436-280.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац

Поништава се оглас објављен у публикацији
“Послови” 30.10.2019. године, за радна места:
наставник предметне наставе - физичког васпитања са
20% радног времена, физичког и здравственог васпитања
са 40% радног времена и физичког васпитања - изабрани
спорт са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно до
истека мандата или престанка дужности директора школе;
и наставника разредне наставе на одређено време ради
замене запослене на боловању, до повратка запослене са
боловања.

НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

Медицинска сестра - васпитач

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

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
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Наука и образовање
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, или на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV, оверена
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена
фотокопија додатка дипломи, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених, лекарско
уверење (изабрани кандидат доставља пре закључивања
уговора о раду), оригинал или оверена фотокопија уверења да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење полицијске управе из казнене евиденције МУП-а
и из надлежног суда). Уверења не могу бити старија о д
6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место
васпитача”, Предшколска установа „Лане“, Мишићева 1,
18220 Алексинац, телефон: 018/4804-827 и 018/4804-949.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа сарадника Факултета
заштите на раду у Нишу: студент докторских академских
студија у одговарајућој научној области који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад;
познавање рада на рачунару; познавање једног светског
језика; објављени научни, односно стручни радови из
области за коју се бира. Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се докторске академске студије из
научне области Електротехничко и рачунарско инжењерство. Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе
о испуњености услова конкурса, списак референтних публикација и прилоге који документују наводе из пријаве и
омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата. Уз пријаву, кандидати су дужни да попуне образац
који је доступан на интернет страници Факултета. Пријаве
се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу,
Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата
које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити разматране. Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за ужу научну
област Историја (Историја народа
Балкана 19. века и Историја народа
Балкана 20. века)

Кувар

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Психологија (Основи
педагошке психологије и Психологија
наставе)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
средње образовање - III степен стручне спреме, КВ кувар,
без обзира на радно искуство; психичка, физичка и здравствена способност за рад; да кандидат зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Наставник у звање доцент за
ужу научну област Англистичка
лингвистика (Савремени енглески
језик 7 и Морфосинтакса)

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV, оверена
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, лекарско уверење (изабрани кандидат доставља
пре закључивања уговора о раду); оригинал или оверена
фотокопија уверења да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење полицијске управе из казнене
евиденције МУП-а и из надлежног суда). Уверења не могу
бити старија о д 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс за радно место кувар”, Предшколска установа
“Лане”, Мишићева 1, 18220 Алексинац, тел. 018/4804-827
и 018/4804-949.

ОСТАЛО: Услови за стицање звања и заснивање радног
односа наставника и сарадника прописани су Законом о
високом образовању, Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и
Правилником о избору у звања сарадника 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 (Word верзија, мејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факултета: http://www.filfak.ni.ac.
rs/preuzimanje/category/186-obrasci-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.rs). Конкурсни материјал може се
доставити и у електронској форми. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће
бити разматране.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Асистент за ужу научну област
Информационо-комуникационе
технологије у заштити
на одређено време

Бесплатна публикација о запошљавању

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Сарадник у звање асистент за ужу
научну област Немачка књижевност
и култура (Немачка књижевност 1 и
Немачка књижевност 2)
УСЛОВИ: услови за стицање звања и заснивање радног
односа наставника и сарадника прописани су Законом о
високом образовању, Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу
и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу. Конкурс је отворен осам дана од
дана објављивања за избор сарадника. Кандидати за
избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном
облику и електронском облику (Word верзија, мејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима
се са веб-портала Факултета: http://www.filfak.ni.ac.rs/
preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију,
радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми
докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске
управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању. Конкурсни материјал може се доставити и у
електронској форми. Неблаговремено приспеле пријаве и
пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор за
ужу научну област Математика

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

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Аналитичка и физичка
хемија

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
18.12.2019. | Број 860 |
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Наука и образовање

НОВИ ПА ЗАР
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И
КОЖЕ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Наставник математике

са 65% норме часова, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике

са 10% норме часова, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запосленог са места директора
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним Законом и ако: 1) има одговарајуће
образовање 2); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за доставу пријава
на конкурс је 8 дана од дана оглашавања. Уз одштампани
примерак пријемног формулара који је прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 1) доказ
о стручној спреми (диплома); 2) уверење о држављанству;
3) извод из МК рођених; 4) доказ о познавању језика на
коме се обавља образовно-васпитни рад; 5) уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Информације се могу добити и на горе наведени број телефона.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства, за 30% норме часова (поновни
конкурс)

Наставник саобраћајне групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства, односно до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаном Законом и ако: 1) има одговарајуће образовање по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; 2) има физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 дискиминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампани примерак пријемног формулара који је прописан на званичној

46

| Број 860 | 18.12.2019.

интернет страници Министарства просвете, кандидати су
дужни да доставе следећу докментацију: 1. доказ о стручној спреми - диплома, оригинал или оверена фотокопија,
2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 3. уверење о држављанству, оригинал или
оверена фотокопија, 4. доказ о познавању језика на коме
се обавља образовно-васпитни рад, 5. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Напомена: Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о раду.
Пријаве са потпуном документацијом доставити на горе
наведену адресу. Конкурс остаје отворен осам дана од
дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Контакт телефон: 020/321-048.

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

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

Наставник предметне наставе
пословне информатике са 10%
радног времена и рачунарства и
информатике са 40% радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
именованог на функцију помоћника
директора најдуже до 31.08.2020.
године, у настави на српском и
босанском језику

Наставник предметне наставе
финансијског пословања са 10%
радног времена, основа економије са
10% радног времена, рачуноводства
са 30% радног времена, трговинског
пословања са 30% радног времена

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
на функцији директора, најдуже до
истека мандата, у настави на српском и
босанском језику

Наставник предметне наставе
биологије са 45% радног времена
и заштите животне средине са 35%
радног времена, социјалне екологије
са 10% радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка породиље са боловања, у
настави на српском и босанском језику

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, који је
именован на функцију директора,
најдуже до истека мандата, у настави на
српском и босанском језику

Наставник предметне наставе
босанског језика и књижевности са
67% радног времена и српског као
нематерњег језика са 33% радног
времена

на одређено време преко 60 дана, до
повратка породиље са боловања, у
настави на српском и босанском језику
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове из

члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће високо образовање сходно
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“, број 88/17, 27/18 и 10/19) као и степен и врсту образовања по Правилнку о врсти и степену
образовања наставника, струних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС“,
број 16/2015, 11/2016 и 2/2017) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника из опште образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016,
2/2017, 13/18 и 7/2019); 2. да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затовра у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици; одузимање малолетног лица, запуштење
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за
кривична дела примања или давање мита; за кривично дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћања и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик
и језик на ком се остварује образоано-васпитни рад. Уз
одштампани примерак пријавног формулара који је прписан на званичној интернет страници Минстарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да
достве следећу документацију: 1. доказ о стручној спреми
- оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеним
основним академским и мастер студијама; 2. уверење о
држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или
оверена фотокопија; 3. извод из матичне књиге рођених,
не старији од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; 4. доказ да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад (српски и босански језик); 5. уверење да
лице није осуђивано за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест месеци. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији,,Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на копнкурс уз потребну документацију кандидати
могу лично доставти школи или путем поште на горе наведену адресу. Ближе информације се могу добити у секретаријату школе на горе наведени број телефона.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-031

Наставник француског језика

са 16,22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2020.
године, у настави на српском језику

Наставник технике и технологије
и техничког и информатичког
образовања

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка радника са
неплаћеног одсуства, настава се изводи
на српском и босанском језику

Наставник информатике

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка радника са
неплаћеног одсуства, настава се изводи
на српском и босанском језику

Наставник разредне наставе

настава се изводи на српском језику

Психолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, рад на српском и босанском
језику
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Наука и образовање
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/18 и 10/19) које
је кандидат стекао на: 1) студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука,
при чему треба да има завшене студије првог степена из
научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четри године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 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“, 11/2019); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безуусловна казна затовра у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примања или давање мита; за кривично дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља установа. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети 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, не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а (не старије од шест месеци), доказ о
знању српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. 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 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). Образовање је наставник, стручни сарадник, обавезан да стекне
у року од једне а највише две године од дана пријема у
радни однос као услов за полагање испита за лиценцу оригинал или оверена копија. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс остаје отворен
осам дана од дана објављивања у публикацији ,,Послови“.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл.
139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
и 10/2019). Дужност директора предшколске установе
може да обавља лице које има образовање из чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања, за
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања и то: 1.
да има стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, у ком случају лице мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно,
дужност директора може да обавља и лице са стеченим
одговарајућим образовањем: 1) на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије); 2) студијама
у трајању од три године или вишим образовањем и које
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: радну
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију уверења о похађаном прописаном програму обуке и положеном испиту за директоре (лиценца за директора), доказ о
радном стажу у области васпитања и образовања, оригинал или оверену фотокопију потврде којом се доказује
да кандидат има најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, односно осам година радног
искуства на пословима образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравстваној способности за рад са децом;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или
оверену фотокопију уверења Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује 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 про-

тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уколико кандидат поседује доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду доставља
извештај просветног саветника (оригинал или оверену
копију). Уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену копију). Неблаговремено достаљене
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Предшколска установа
„Детињство”, Николе Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, са назнаком „За конкурс за директора”, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале
информације могу се добити на број телефона: 021/832894.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА “СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

Наставник физике

са 45% радног времена
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17,
27/18-други закони и 10/2019) и стручну спрему предвиђену Правилником о врсти образовања наставника и
стручних сарадника у Рачунарској гимназији у Београду
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 26/04 и 2/13) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16,
2/17, 11/17 и 13/18; 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 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; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) зна језик на
коме остварује образовно-васпитни рад. Потребно додатно искуство: ЕЦДЛ сертификат, познавање рада на „Smart
board” табли; познавање енглеског језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”, искључиво путем електронске
поште на адресу: gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком „За
конкурс”. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни
формулар (преузима се са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, скениран),
диплому (скениран оригинал), уверење о држављанству
(скениран оригинал), ЕЦДЛ сертификат (скениран оригинал), уверење да није осуђиван за дела из тачке 3 (издаје
МУП, скениран оригинал), биографију. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Посебно лекарско уверење да имају здравствену способност и уверење о психичкој, физичкој способности за рад
са ученицима издато у последњих шест месеци, доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“
21460 Врбас
Пете пролетерске бригаде 1-3

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене за време мировања радног
односа, док обавља функцију директора
школе
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања прописаног чл. 140, 141 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017
и 27/2018 - др. закон, 10/2019), чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017); поседовање психичке, физичке и здрав-
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ствене способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или
оверена копија); извод из МК рођених (оригинал или оверена копија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о образовању 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 или оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије од шест месеци. Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Обавезно назначити адресу
и број телефона. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности коју врши надлежна служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Пријаве треба послати на адресу: Основна школа „20.
октобар“, V пролетерске бригаде 1-3, 21460 Врбас, са назнаком “Пријава за конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 021/700250, од 08.00 до 13.00 часова.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Наставник предметне наставе књижевност
УСЛОВИ: стечено звање: професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност; професор југословенске књижевности
са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност
и српски језик; мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Филологија, модул
Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Филологија;
модул Српски језик и компаративна књижевност). Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српска филологија: српски језик и књижевност,
Србистика. У погледу образовања: одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у трајању
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од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Одговарајуће образовање подразумева и образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: кандидат мора да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен формулар за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не
старије од шест месеци); оверену копију дипломе; доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; кандидат који
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије,
односно оверену копију уверења о положеном стручном
испиту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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)
- оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци;
доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Психолошку процену способности за рад са децом
у ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

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
на одређено време

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 и Статутом Факултета за спорт и туризам. 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 до 16 часова. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

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

Руководилац финансијскорачуноводствених послова

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
високо образовање: на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; најмање 5 година радног искуства; познавање рада на рачунару; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном, диплому о
стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а), пријавни формулар (Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја).
Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене
копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи.
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са
повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица
Вребалов“, Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац и преко телефона: 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАЈСКИ ЦВЕТ”

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

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће средње образовање, медицинска сестра - васпитач; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
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Наука и образовање
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из 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. Кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал/оверену копију дипломе, оригинал/оверену копију уверења о
држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад, уколико је неопходан.

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање,
под одговарајућим образовањем сматра се високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач или високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем - васпитач; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
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. Кандидат је дужан да
приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану
биографију, оригинал/оверену копију дипломе, оригинал/
оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико
је неопходан.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: секретар
Милан Митић. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР “ПАРЛАРЕ”
12000 Пожаревац, Симе Симића 4
e-mail: office@stranijezici.org
www.stranijezici.org

Предавач енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, друштвено-хуманистичких наука (у обзир долазе и апсолвенти и студенти завршних година); напредни ниво енглеског језика
(Б2 - Ц1 ниво), љубав према подучавању и раду са децом,
креативност и маштовитост, отвореност у комуникацији и
позитиван став, жеља за учењем и напредовањем, одговорност и посвећеност послу, спремност на дугорочну посвећеност и рад у тиму, познавање рада у MS Office пакету.
Опис посла: рад са појединцима и малим групама деце и
одраслих; извођење наставе према уговореном фонду и
усвојеном распореду часова; припрема, планирање и анализа часова. Нудимо: пун фонд часова, обуку за рад и пратеће семинаре, редовну зараду, рад у пријатној атмосфери
и добрим условима, прилику за усавршавање и напредовање у послу. Уколико сте заинтересовани да се при-
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дружите нашем тиму, своју пријаву уз радну биографију
и мотивационо писмо пошаљите електронским путем:
office@stranijezici.org. Само кандидати који уђу у ужи избор
биће контактирани. Конкурс је отворен 15 дана.

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

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
средње образовање, изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а), пријавни формулар (образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења
уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 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 сервирку”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов“
Пожаревац и преко телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-088

Наставник енглеског језика
са 85% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаним члановима
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник гласник РС”, број 88/2017,
27/2018-др. закон и 10/2019) кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. одговарајуће образовање које
подразумева: одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године у складу са Правилником о врсти стручне спреме за
рад наставника у основној школи; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности

и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, да није утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ о
испуњености услова из става 1 тачка 5) доказује се тако
што кандидат који није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику је у обавези да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Потребно је да
кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампаног заједно са
потребном документацијом о испуњености услова доставе установи у оригиналу или овереној фотокопији лично или путем поште на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“,
12257 Турија. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 012/884-088.

ПРИЈЕПОЉЕ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
31330 Прибој

Оглас објављен у публикацији „Послови“
11.12.2019. године мења се у делу о испуњености
услова и треба да стоји: Докази о испуњености услова
из тачака 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду. Остали део конкурса
остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМИР ПУЦАРЕВИЋ“
31320 Акмачићи

Стручни сарадник - педагог школе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 75/2014, 13/2017
- УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), односно
чланом 15 тачка 5 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Момир Пуцаревић“ у Акмачићима,
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. Услови из става 2 тачке 1 овог конкурса доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3)-5) овог
конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. У смислу услова из тачке 1 овог конкурса
који се тичу образовања кандидата, чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019),
између осталог прописано је да је стручни сарадник 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
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Наука и образовање
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. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Мунистарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати
су дужни да приложе одговарајућу документацију којом се
доказује испуњеност прописаних услова и то: диплому о
стеченом образовању (кандидати који су завршили други степен достављају и диплому са основних академских
студија); извод из матичне књиге рођених ( на прописаном обрасцу са холограмом), уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); уверење о неосуђиваности
(не старије од шест месеци); личну биографију (CV).
Доказ о здравстеној 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. Пријаве на конкурс
могу се поднети у року од десет дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве са неовереним копијама, неће бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају услове за оглашено
радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви потрбни докази и који су изабрани
у ужи круг упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке процене
кандидата, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће
се у просторијама ОШ „Момир Пуцаревић“ у Акмачићима,
31320 Нова Варош, с тим да ће кандидати о датуму и времену разговора бити обавештени на адресу из пријаве,
односно број контакт телефона који су навели у својим
пријавама. Пријаве са доказима о испуњености услова
предати непосредно у секретаријату школе, радним данима од 8 до 14 сати или послати на следећу адресу: Основна
школа „Момир Пуцаревић“ Акмачићи, 31320 Нова Варош.
Особа за контакт: Зоран Васојевић, 033/685-433. Пријаве
се предају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос на радном месту стручног сарадника - педагога школе“. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази биће одбачене закључком
конкурсне комисије.

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

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије;
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао образовање до 10.
септембра 2005 год; одговарајуће високо образовање за
васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије); студије у трајању од три
године или више образовање васпитно-образовне струке;
одсек за образовање васпитача предшколских установа;
без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела; да зна језик на
коме се обавља васпитно-образовни рад.

ПРОКУПЉЕ

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверење о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); ако кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику - уверење да
је положио испит из српског језика методиком по програму
одговарајуће високошколске установе; да није осуђиван и
да се против њега не води кривични поступак; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе
наведену адресу или лично.

ОШ “ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

СМЕДЕРЕВО

Наставник разредне наставе

11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 026/731-034

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/362-970

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017);
знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; држављанство РС; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће; за кривично дело
примање мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос
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без положеног одговарајућег испита); извод из матичне
рођених и уверење о држављанству; уверење о неосуђиваности; доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику). Лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима код надлежне службе за запошљавање.
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Наставник француског језика

са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 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 кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски
језик 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 пре-

носа бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана
пријава која садржи: попуњен 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 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 бодова 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 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”.

Библиотекар

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом 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 кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски
језик 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 просвете
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која садржи: попуњен 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 кандидат има
образовање из члана 140 ЗОСОВ 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
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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 бодова 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”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОМИР ЛАЗИЋ“

11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308
e-mail: skola.azanja@gmail.com

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, са
40% радног времена
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајућу врсту и степен
стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин РС; 5. да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2
пре закључења уговора о раду, док доказ под тачком 3
прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на проверу психофизичких способности код
Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ. Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис
дипломе, оверен препис уверења о положеном стручном
испиту - лиценци ако га поседују и оверену фотокопију
уверења о држављанству РС. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Формулар
за пријаву на конкурс кандидати могу да преузму са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и
да попуњен формулар доставе школи заједно са конкурсном документацијом. Пријаве треба послати на адресу:
Основна школа „Радомир Лазић“ Азања, Милије Батинића
1, 11423 Азања. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона: 026/301308.

ОШ ,,КАРАЂОРЂЕ“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник географије

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

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник немачког језика

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 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,
књижевност и култура); мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет); поседовање психичке, физичке и здравствене способности; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; познавање
српског језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биографију; 2. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених; 3. диплому или уверење о
стеченом образовању; 4. уверење о неосуђиваности које
издаје надлежна полицијаска управа; 5. кандидати који
образовање нису стекли на српском језику потребно је да
приложе доказ о знању српског језика; 6. лица са академским мастер образовањем достављају диплому или уверење о завршеним основним студијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Потребно је тражена документа приложити у оригиналу
или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6
месеци). Уверење о држављанству и о неосуђиваности не
сме бити старије од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе,

прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме бити
старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве,
као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије
потребних докумената, неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, лично или телефоном 026/4617-380.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/342-505

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 113/2017 и 95/2018), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл.
140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019).
Степен и врста образовања морају бити у складу са чл. 2
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17,
13/18 и 11/2019). Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона.
Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 овог
закона, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
полагања испита за лиценцу. Кандидат треба да има:
држављанство Републике Србије (уверење о држављанству, у оригиналу или овереној копији); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, односно
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ да кандидат није
осуђиван за напред наведена кривична дела, извод из
казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе; доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика.
Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, подноси се пре закључења уговора
о раду са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
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ницима коју врши Национална служба за запошљавање.
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично или
поштом на адресу: ОШ „Никола Тесла”, Школска 2, 22304
Нови Бановци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се секретаријату школе на телефон: 022/342-505.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА”

22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-235

Наставник енглеског језика

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони
и 10/19), као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19).
Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно
да 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) 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) 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. Чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Чланом 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, прописано је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19),
прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног рада на
радном месту наставник енглеског језика и то: професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност - дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик) - мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик) - дипломирани филолог англиста -
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мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура), мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник математике

на одређено време, до повратка
запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони
и 10/19), као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19).
Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно
да 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) 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) 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. Чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Чланом 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, прописано је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19),
прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног рада на
радном месту наставник математике 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.

Наставник руског језика

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони
и 10/19), као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19).
Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно
да 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) 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) 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. Чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Чланом 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, прописано је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19),
прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног рада на
радном месту: наставник руског језика и то: професор,
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Наука и образовање
односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик); мастер професор слависта - руски језик и
књижевност; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет).
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. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе), да је држављанин Републике Србије (уверење
о држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија,
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; 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 из МУП-а, не старије од шест месеци); потврду
о стеченом образовању из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина које је стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који
поседују наведени доказ); доказ да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад (диплома
издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит
из српског језика са методиком, оригинал или оверена
фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Након истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У
складу са чланом 155 став 1 и 2, у вези са чланом 154 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи у року од осам дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор, а о датуму и времену биће
обавештени на контакт телефон који су у својој пријави навели. Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о радном месту на које кандидат конкурише и податке о
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). Пријаве доставити
лично или поштом на адресу: ОШ „Душан Јерковић Уча“,
22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18, у затвореним
ковертама са назнаком „За конкурсну комисију”. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Ближе информације о
јавном конкурсу могу се добити на телефон: 022/480-235.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

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

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања
и васпитања, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 90% радног времена
УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и
10/19, даље: Закон), и то: мора да има одговарајуће обра-
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зовање за наставнике основне школе у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
и чланом 2 став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 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 на коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 завршеном одговарајућем образовању,
док се ниво знања Б2 доказује уверењем о положеном
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри
универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
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, не старије од 6 месеци); 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.

Наставник физичког васпитања и
здравственог васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
75% радног времена
УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
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 чланом 3 тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 на коме се остварује образовно-васпитни рад. 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, не старије од 6 месеци), 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.

СУБОТИЦА
ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА
ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Трг Зорана Ђинђића 12

Професор филозофије на мађарском
наставном језику
са нормом 47,98% (19,19 часова
недељно), на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства

Професор филозофије на српском
наставном језику

са нормом од 37,70% (15 сати недељно)
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани
филозоф, мастер филозоф, професор филозофије и социологије. Кандидат треба да је држављанин РС, пунолетно
лице, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да има одговарајуће образовање, прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три
месеца затвора и 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 санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да подонсу: кратку биографију, попуњен формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Кандидат мора да има доказ о завршеној школи на српском
наставном језику. Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава за конкурс. Пријаве на конкурс послати на
адресу: Гимназија и економска школа “Доситеј Обрадовић”, Трг Зорана Ђинђића 12, 24300 Бачка Топола. Телефон: 024/711-934, email: gimnazijabt@mts.rs. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пројаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/425-269

Педагог

на одређено време ради замене
УСЛОВИ: сходно члану 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 10/2019)
кандидат треба да испуњава следеће услове за пријем у
радни однос: 1. да има одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 13/18), 2. да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду - оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом из члана 139 став и тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
10/2019), 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да
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Наука и образовање
зна језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 10/2019) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/18),
уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци; доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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, оригинал или оверена фотокопија не старије од шест месеци; да зна српски
језик (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; у том случају кандидат
доставља оригинал писани доказ или оверену фотокопију
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе који издаје надлежна
високошколска установа). Кандидат попуњава пријавни
формулар који се може преузети на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (www.mpn.gov.rs), формулар за пријем у радни
однос у установама образовања и васпитања. Документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидат може доставити лично од 08.00 до 13.00 часова у
секретаријату школе или поштом на адресу школе: Основна школа „Вук Караџић“, Карађорђева 1, 15358 Бадовинци.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, не рачунајући дан
објављивања (са назнаком „За конкурс“). Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Школа нема
обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 015/426-553.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/343-326

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3,
4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закони и 10/2019), посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Вук Караџић”
Шабац. Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2) доказ да је кандидат стекао средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотокопију); 3) уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6
месеци); 4) извод из матичне књиге рођених; 5) потврду
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства. Пријаве на конкурс са потребним
документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
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вања конкурса, на адресу: Основна школа „Вук Караџић“
Шабац, Вука Караџића 14. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

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 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.
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
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 139 и 140
Закона: 1) да има одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 најамње три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно- васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе:
кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-

пију); уверење о неосуђиваности, лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, у овереној копији, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
30% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 и
140 Закона: 1) да има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно- васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе:
кратку биографију, оверен препис/ фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности, лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, у овереној копији, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помочних наставника у гимназији; 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 детета, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
даавање мита, за кривично дело из групе крвних 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 дискриминатор-

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

Наука и образовање
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова под тачкама 1), 3)-5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о испуњености
услова под тачком 2) подноси кандидат који буде изабран
пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс доставе: кратку биографију; попуњен
формулар за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања (доступан на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству (оригинална или оверена фотокопија, која није старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених, а за удате и извод из матичне књиге
венчаних (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
неосуђиваности (да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног детета, 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 оверена фотокопија, не
старије од шест месеци; доказ о познавању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику, а
доказ о томе треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. У пријави обавезно
уписати адресу становања и контакт телефон. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаву
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса
доставити у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“, лично или путем поште
на адресу школе: Ужичка гимназија у Ужицу, Трг Светог
Саве 6, 31000 Ужице.

В РА Њ Е
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СТРУЧНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
Бујановац, Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Оглас објављен у публикацији „Послови“ НСЗ број
857, од 27.11.2019. године, поништава се у целости.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Благајник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
50% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу здравствену способност, да има
држављанство Републике Србије, да има IV степен стручне спреме (економска школа или гимназија) у складу са
Правилником о стручној спреми и Правилником о организацији и систематизацији радних места у ОШ “Бранко
Радичевић” Врање, да није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 месеци, да се против кандидата не
води истрага. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству),
2. оверен препис дипломе о стеченом образовању, 3. уверење из СУП-а о неосуђиваности, 4. уверење из СУД-а да
кандидат није под истрагом. Ближе информације могу се
добити на телефон школе: 017/421-795 или у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у Врању, Косовска бб. Пријаве
се подносе искључиво у писаној форми на адресу школе
или путем поште.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАШЕ ДЕТЕ”
17500 Врање, Цара Душана 22

ва је 8 дана од дана објављивања. Све информације могу
се добити на број телефона: 017/661-246 и 017/668-655.
Пријаву слати на адресу: Гимназија “Скендербеу” у Прешеву, Улица 15. новембра 100, 17523 Прешево.

Васпитач

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

на одређено време ради замене раднице
која користи одсуство са рада
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: да имају
одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање- васпитач.

Сервирка

на одређено време ради замене раднице
на дужем боловању
УСЛОВИ: средње образовање угоститељске струке у
трајању од две или три године.

Спремачица

на одређено време ради замене радница
на дужем боловању
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 3) да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4) држављанство
Републике Србије, 5) да знају језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаве на конкурс
достављају: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе), уверење - извод из казнене евиденције МУП-а
да лице није осуђивано за кривична дела из тачке 3 обавезних услова за заснивање радног односа, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања,
врши се претходна провера психофизичких способности
кандидата коју обавља надлежна НСЗ применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу: Предшколска установа “Наше
дете”, Врање, Цара Душана 22, поштом или лично, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.

ГИМНАЗИЈА “СКЕНДЕРБЕУ”
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/661-246, 017/668-655

Професор физичког васпитања

у настави на српском језику, са 40%
радног времена, на одређено време
до повратка радника са функције, а
најкасније до 01.08.2023. године

Професор француског језика

17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник географије

са 25% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене
или до повратка запосленог са функције
помоћника директора, а најдуже до
31.08.2020. године
УСЛОВИ: Општи услови прописани Законом о раду и услови одређени чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон и 10/2019): 1. одговарајуће високо образовање
- врсте и степена стручне спреме утврђене чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (мастер академске
студије, специјалистичке академске или мастер струковне
студије или образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године); 2. психичка, физичка и здравствена сопсобност
за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 5.
да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Докази о испуњености услова
из тачака 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс
и кандидат уз пријавни формулар треба да приложи: 1)
доказ да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању), 2. уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци и извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 3. уверење да није осуђиван за дела наведена у 3. тачки услова, из надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), 4) доказ да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Лекарско уверење доставља само изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Потребно је да кандидат уз пријаву достави и своју краћу радну биографију, контакт телефон и
имејл, као и податак о томе да ли је евентуално у претходних 6 месеци обавио психолошку процену способности
у некој од филијала НСЗ. Пријаве са потребном документацијом у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс”, доставити лично или преко поште, на адресу: ОШ
“Светозар Марковић”, Француска бб, 17500 Врање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и пријаве
без потребне документације неће се разматрати. Конкурс
спроводи конкурсна комисија и доноси решење о избору
кандидата, по поступку у складу са законом. Контакт телефон за додатне информације: 017/404-220, 411-623.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

Наставник енглеског језика

у настави на албанском језику, на
одређено време до повратка радника са
боловања

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Уз пријаву на конкурс поднети следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван и да није
под истрагом, радну књижицу. Рок за подношење прија-

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане
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Наука и образовање
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други
закони и 10 /19) и то: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - други закони и 10 /2019) и чл. 2 и 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 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, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - за кандидата који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има наведено образовање; 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, кандидати су
дужни да доставе, у оригиналу или у овереном препису
или овереној фотокопији, следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије - не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса, диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању, потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење или други одговарајући документ о
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, уверење из казнене евиденције МУП-а
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
- не старије од 6 месеци дана у односу на дан истека конкурса, доказ о знању српског језика, осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику или су
положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурс спроводи комисија коју именује директор у складу са
законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду
испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из
претходног става и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да
приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
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уверење) пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикцији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока
пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче
истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом
сматра се пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Пријаве подносити на
адресу (са назнаком „За конкурс”): Основна школа „Бранко Радичевић” Владичин Хан, Боре Станковића 40, 17510
Владичин Хан. Контакт телефон: 017/474-807.

адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“, Хајдучица, Валентова
3, у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, лично или
поштом. Ближе инфорације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на телефон 013/864-103.

ВРШАЦ

за 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене, а
најкаснији до 31.8.2019. године

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
26370 Хајдучица, Валентинова 3
тел. 013/864-103

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 7/18 и 10/19), у даљем
тексту: Закон. Може бити изабрано лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: 1) 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) основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога школе; поседовање дозволе
за рад (лиценце) за наставника, васпитача или стручног
сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 кандидата није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи.
ОСТАЛО: Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
може да бити изабрано лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од
три године или више образовање. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавног
бележника, градске или општинске управе, суда). Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографске податке, односно радну биографију; оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозвола за
рад); лекарско уверење (не старије од 6 месеци); уверење
о некажњавању из МУП-а за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона и из суда (не старије од 6 месеци);
копију извода из матичне књиге рођених; доказ о знању
српског језика (осим кадидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Пријаве доставити на

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/530-525

Наставник предметне наставе социологија (предмет/и из ове
области)

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за заснивање радног односа кандидат мора да испуњава посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и
27/18 - и др. закони и 10/19) и то: 1. да има одговарајући
степен и врсту стручне спреме сагласно чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и важећем
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање, 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 за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно право; 4.
да је држављанин Републике Србије, 5 да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Референт за правне, кадровске и
административне послове

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене, а
најкаснији до 31.8.2019. 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 РС”, бр. 88/17 и 27/18 - и
др. закони и 10/19) и чл. 44 Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Средњој школи „Бранислав Нушић” у Сокобањи од 31.10.2019. године то: 1. да има
IV степен стручне спреме из подручја рада Економија, право и администрација, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање, 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 за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике Србије, 5. 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 формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију:
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену копију), извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверену копију), уверење о
неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или оверену копију). Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да
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је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 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 времену бити обавештени. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на адресу: Средња
школа “Бранислав Нушић” Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс”, у року
од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Информације о конкурсу могу се добити од секретара школе путем телефона: 018/830-525. Неблаговремене,
неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац

Стручни сарадник - педагог школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка радника
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да поседују одговарајуће образовање из чл. 140 Закона
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019): на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука,
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области,
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен
и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19). Кандидат мора да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или да је у току трајања студија положио
испите из педагогије и психологије; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); да поседују
држављанство Републике Србије, да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. За
радно место стручног сарадника - педагога школе кандидат доставља: CV, краћу животну и радну биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију потврде, уверења или друге
исправе, факултета о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за кандидате
који су високо образовање стекли по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године), оверен препис/фотокопију уверења, сертификата,
потврде или друге исправе високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика (за кандидате
који образовање нису стекли на српском језику), извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци), уверење из казнене евиденције
да лице није осуђивано (уверење МУП-а). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају лично или поштом, на адресу школе:
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ОШ „Ђура Јакшић“, 19376 Сумраковац, са назнаком „За
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број: 030/2150-022 и 030/2150-023 или на мејл школе:
ossumrakovac@ptt.rs.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
19224 Салаш, Маршала Тита 35

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019);
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) 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, напуштање 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: 1. доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (на студијама другог степена, мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, у области правних наука; 2. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге
рођених; 4. 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 и мобилног телефона. Пријаве достављати на следећу адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“
у Салашу, Маршала Тита 35, 19224 Салаш, са назнаком
„За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање за васпитача или стручног сарадника; да је одговарајуће образовање стекао/ла на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или мастер струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем, 2) дозволу за рад васпитача или стручног
сарадника - лиценца; 3) обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора установе, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност); 4) најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора предшколске установе може да обавља и лице
које има: одговарајуће образовање за васпитача из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, дозволу за рад васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања, 5) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђи-

ван 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 (члан 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл.
гласник РС” број 88/2017 и члан 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања - „Сл. гласник РС” број 108/2015); 7) да има
држављанство Републике Србије; 8) да зна српски језик.
Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Конкурсна комисија ће ценити и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (члан
123 став 14 Закона о основама система образовања и
васпитања - „Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/18, 10/19 и
др). Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено
за привредни преступ у вршењу раније дужности (чл. 7
став 2 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат треба да достави: 1) биографију
са кратким прегледом кретања у служби или радном односу и предлог мера, организације и начина руковођења
Предшколском установом коју би спровео као директор; 2)
диплому о стеченом одговарајућем образовању у складу
са чланом 140. Закона (оригинал или оверена копија, овера документа не сме бити старија од 6 месеци); 3) уверење
да има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење мора садржати јасно наведено радно место
на којем је кандидат стекао радно искуство на пословима
образовања и васпитања (уверење не може бити старије
од шест месеци); 4) уверење о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту (оригинал или оверена копија
која не може бити старија од шест месеци); 5) уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија,уверење не
може бити старије од шест месеци); 6) извод из матичне
књиге рођених издат на новом обрасцу (оригинал или оверена копија, уверење не може бити старије од шест месеци); 7) уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или
оверена копија, уверење не може бити старије од шест
месеци); 8) уверење привредног суда да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена копија,
не старије од шест месеци); 9) уверење надлежног суда да
против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања (оригинал или оверена копија, уверење не
може бити старије од шест месеци); 10) уверење надлежног прекршајног суда да лице није прекршајно кажњавано
због дискриминаторног понашања (оригинал или оверена
копија, уверење не може бити старије од шест месеци);
11) кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања прилаже јавну исправу на основу које се може утврдити стечено звање (оригинал или
оверена копија која не може бити старија од шест месеци);
12) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата, доставља кандидат који поседује извештај просветног саветника (копија); 13) уколико кандидат није стекао образовање на српском језику у обавези је да достави
уверење високошколске установе да зна српски језик као
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (оригинал или оверена копија која не може бити старија од
шест месеци); 14) уколико се на конкурс пријавило лице
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Наука и образовање
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (извештај
просветног саветника) - копија извештаја. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља
кандидат који буде изабран за директора, пре закључења
уговора (оригинал или оверена копија која не може бити
старија од шест месеци). Уз пријаву на конкурс, кандидат
прилаже оригинал или оверену копију лекарског уверења
из досијеа, ради достављања Покрајинском секретаријату.
Кандидат који има положен испит за директора установе,
доставља уверење о положеном испиту (оригинал или или
оверену копија која не може бити старија од шест месеци).
Изабрани кандидат који нема положен испит за директора
установе, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити путем поште на горе наведену адресу или лично код
секретара школе, са назнаком „За конкурс за избор директора”. Права, обавезе и одговорности директора утврђују
се посебним уговором о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа на период од 4 године
са пуним радним временом. Неуредне, неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Предшколска установа није у обавези да врати конкурсну документацију пријављеним кандидатима. Ближе информације
о конкурсу кандидати могу добити од секретара установе,
контакт тел. 023/771- 058.

ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Стручни сарадник у основној школи
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које има: 1. одговарајуће образовање у складу са
чл. 139, 140, 141, 142, 143, 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017,
28/2018 др. закон и 10/2019 и чланом 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС”, број 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019); 2. психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања мита, за кривична дела из
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: кратку биографију; диплому о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених, потврду
о некажњавању од надлежне полицијске управе (не старије од 3 месеца од објављивања конкурса); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења
уговора о раду. Сва документа прилажу се у оригиналу
или овереном препису. У поступку одлучивања о избору
наставника, Конкурсна комисија ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати ће бити накнадно обавештени. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
послати на адресу: ОШ „Јосиф Маринковић”, 23272 Нови
Бечеј, Јосифа Маринковића 79. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 023/771-041.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Примери добре праксе

ЗАПОШЉАВАЊЕ НАКОН
УСПЕШНО ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ

Кроз обуку на захтев послодавца пружа се директна подршка запошљавању,
одмах након завршене обуке, а стварају се и потенцијали за дугорочније решавање
проблема незапослености лица која се налазе на евиденцији Националне службе
У сарадњи са послодавцем „Римастер“ д.о.о. из Параћина успешно су реализоване две обуке на захев послодавца
за оператере за производњу каблова за
индустријске машине, након којих су запослена 24 лица.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању
програма обуке ради стицања знања и
вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе нема лица са потребним
знањима и вештинама.
У наведеном програму послодавац
је препознао шансу да кадрове за своју
компанију регрутује, тако што ће незапослена лица стећи додатна знања и
вештине потребне за обављање послова оператера за производњу каблова по
плану и програму обуке послодавца, те
су у 2019. години закључена два уговора
о финансирању програма обуке на захтев послодавца у трајању од по три месеца, за укупно 26 лица. Већина полазника обуке су жене млађе од 30 година,
међу којима има и дугорочно незапос-

лених. Полазници обуке су били веома
мотивисани и заинтересовани за рад код
послодавца, тако да су након завршетка
обуке запослена 24 лица.
Послодавац „Римастер“ д.о.о. Параћин је шведска компанија која се бави
производњом каблова за индустријске
машине у Шведској, Пољској, Кини, Белгији и Француској, а од 2018. године и у
Србији. На евиденцији Службе Параћин
НСЗ није било незапослених лица са поБесплатна публикација о запошљавању

требним знањима и вештинама у процесу производње који подразумева рад на
специјализованим машинама у фазама
које обухватају кримповање, стриповање, монтирање и визуелну и електронску контролу каблова.
„Оваква врста производње је веома
специфична и захтева одређена знања

и вештине за рад на савременим и специјализованим машинама. Веома смо
задовољни што су незапослена лица показала да је рад на пословима оператера
за производњу каблова за индустријске
машине за њих био изазов, јер са оваквим пословима се нису сусретали, те су
своја знања стицали на обуци поступно
и систематично, кроз теоријски и практичан рад. Најважније је да су лица која
су обуку успешно савладала дошла до
свог радног места, а ми као послодавац

до квалитетног кадра. Задовољство је
обострано, а учешће Националне службе
је кључно, као пословног сарадника, који
нам је пружио како финансијску тако и
нефинансијску подршку за реализацију
обуке. Имајући у виду да планирамо
проширење производних капацитета,
наставак успешне сарадње очекујемо и
наредне године“, истиче менаџер људских ресурса у компанији.
Са послодавцем „Римастер“ д.о.о.
Параћин остварена је одлична сарадња,
уочава се висок ниво професионалности, како у организацији процеса производње, тако и у међусобној пословној
комуникацији, јер се прате савремени
токови пословања.
Програм обуке на захтев послодавца
је програм који пружа значајну подршку,
нарочито послодавцима који се баве специфичним производним процесима, као
и процесима за које су потребна одређена знања која прате савремени привредни амбијент, јер се на овакав начин
пружа подршка послодавцима у јачању
кадровских капацитета, а незапосленим
лицима у стицању адекватних стручних
компетенција на конкретним пословима
ради бржег запошљавања.
Другим речима, кроз обуку на захтев послодавца даје се директна подршка запошљавању, одмах након завршене
обуке, а такође стварају се и потенцијали
за дугорочније решавање проблема незапослености лица која се налазе на евиденцији Националне службе.
Оливера Ђорђевић
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Компаније донирале 635 милиона за заједнице у 2019. години

ЛИДЕРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Улога привредног сектора и утицај његових друштвено одговорних активности на развој заједница били су главна тема
11. међународног ЦСР форума, одржаног под називом “Лидери
одрживог развоја”.
У 2019. години, привредни сектор донирао је више од 635
милиона динара за развој локалних заједница. Према истраживању „Бољи бизнис за боље друштво“, компаније су се фокусирале на локални привредни развој оснаживањем локалних
предузетника и инвестирањем у њихове иницијативе, посебно
у областима пољопривреде, предузетништва младих, као и
женског предузетништва. Поред тога, компаније углавном инвестирају у образовање, културу и уметност, здравство, спорт,
привредни развој и заштиту животне средине.
Конференцију је отворила Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, и истакла да је стимулисање међусекторске
сарадње предуслов за одрживи развој нашег друштва. “Зато
напоре Смарт колектива, Форума за одговорно пословање и осталих учесника Пројекта за унапређење оквира за давање које
финансира УСАИД, а који су део Коалиције за доброчинство,
сматрам веома значајним за стварање амбијента у којем бизнис може и треба да буде кључни актер. Синергија пословних
заједница са институцијама државе, академске заједнице, цивилног друштва, младих, медија и осталих субјеката, кључна
је за остваривање визије одрживе будућности на путу трансформисања нашег света до 2030. године и достизања свих 17
циљева одрживог развоја којима Република Србија посвећена“,
рекла је Славица Ђукић Дејановић.
„Посебно сам поносан што смо кроз учешће у раду Савета за филантропију председнице Владе Ане Брнабић заједно
са партнерима из Коалиције за доброчинство допринели да се

предлог за повећање минималног неопорезивог износа стипендија нађе у предлогу Закона о порезу на доходак грађана.
Наше чланице су само током прошле године платиле преко 10
милиона динара пореза на име додељених стипендија, а на овај
начин ће већи број ученика бити у прилици да буде обухваћен
стипендијама или ће добити стипендије у већем износу”, истакао је Дејан Турк, председник Форума за одговорно пословање.
ЦСР Форум организован је од стране Пројекта за унапређење оквира за давање, који финансира Америчка агенција
за међународни развој – УСАИД, а у сарадњи са Смарт колективом, Форумом за одговорно пословање и осталим чланицама
Коалиције за доброчинство.
Извор: одговорнопословање.рс

Предузећима шест милиона евра

ПОДРШКА ЗА ИНОВАЦИЈЕ
Иновативна предузећа и научноистраживачке организације имају на располагању бесповратна средства Фонда за иновациону делатност за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз Програм раног развоја и Програм сарадње науке и
привреде, у износу од шест милиона евра.
У оквиру Програма раног развоја, Фонд може доделити до 80.000 евра по пројекту, а за програм се могу пријавити микро и
мала предузећа основана у Србији, у већинском приватном српском власништву и не старија од пет година.
Први пут од овог јавног позива, пријаву могу да поднесу и тимови, који ће бити у обавези да региструју предузеће тек у
случају да њихов пројекат буде одобрен за финансирање. Финансирањем које Фонд додељује покрива се максимално 70 одсто
укупних оправданих трошкова пројекта, чије трајање је до 12 месеци.
Кроз Програм сарадње науке и привреде додељује се до 300.000 евра по пројекту, а корисници су конзорцијуми сачињени од
најмање једног приватног микро, малог или средњег предузећа основаног у Србији и једне јавне акредитоване научно-истраживачке организације.
Подршка омогућава конзорцијумима да реализују заједничке
пројекте како би створили производе, услуге, технологије и технолошке процесе високе вредности кроз примењено истраживање и
развој.
Новцем који Фонд додељује покрива се максимално 70 одсто оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно
60 одсто за средња предузећа. Пројекти могу трајати до 24 месеца.
Пријаве за оба програма се подносе путем портала Фонда за
иновациону делатност - http://www.inovacionifond.rs/prijava, до 31.
децембра 2019. године до 15 часова, а сва потребна документација
се налази на интернет страници Фонда.
За овај јавни позив обезбеђена су средства у оквиру буџета Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (по основу Споразума о зајму са Светском банком).
Извор: РТВ
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Уручене дипломе наставницима

ДИГИТАЛНИ ЧАС

Министарство трговине, туризма
и телекомуникација спровело је осми
наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час“, у школској
2019/2020. години. Државна секретарка
Татјана Матић поручила je наставницима који су освојили награде да је њихова
улога од изузетног значаја у усмеравању
ученика у дигиталном окружењу.
Матићева је на свечаном уручењу
диплома, у Скупштини града Београда,
навела да су процене да ће чак 65 одсто
садашње школске деце у будућности
обављати послове који у овом тренутку
не постоје и да је због тога важно да буду
припремљени за ново доба, и социјално
и професионално. Она је додала да, са
друге стране, истраживања показују да
40 одсто наших ученика не користи интернет за школске задатке.
„Ви свакако спадате у оне који се
труде да деца искористе све потенцијале

нових технологија, а конкурс ‘Дигитални
час’ је покренут са циљем да вас подстакнемо да покажете деци да рачунари и
паметни телефони не служе само за игру,
већ да могу да им олакшају учење“, поручила је Татјана Матић.
Према њеним речима, Министарство
пружа подршку наставницима и кроз јачање дигиталне инфраструктуре у школама, спроводећи капитални пројекат
„Повезане школе“, у оквиру којег су све
школе повезане на Академску мрежу
Србије. Око пет стотина школа је добило
локалну рачунарску мрежу која ће омогућити дигитализацију целокупног наставног процеса.
Наставнике је поздравио и Срећко
Миодраговић, саветник председника „Комтрејд групе“, која је заједно са
Друштвом „Алмаги“ и Математичком
гимназијом подржала овогодишњи конкурс. Oн је истакао да та компанија пре-

познаје утицај иновативног приступа у
образовању на друштвени и привредни
развој.
Циљ конкурса „Дигитални час“ је
подстицање употребе информационих
технологија као наставних средстава,
односно употреба информационих технологија које су примењиве у настави
и усклађене са задацима и циљевима
часа. Пријављено је 255 радова, од којих
су 163 испунила услове конкурса, а 51
рад је одабран за награду у области математике, рачунарства, информатике и
техничког образовања, друштвених наука, уметности и спорта и у области природних наука.
Око 2.000 радова који су и на претходним позивима испунили услове
конкурса, доступни су онлајн на сајту
Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Извор: srbija.gov.rs

Град Београд

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ПОДРШКУ
РАЗВОЈА ИНОВАТИВНИХ ДЕЛАТНОСТИ
У просторијама Градске управе Београда потписани су
уговори о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера и активности за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања, са пет изабраних корисника
средстава. Корисници су изабрани на јавном конкурсу за доделу средстава током ове године, а уговоре је у име Научнотехнолошког парка Београд потписала в. д. ове установе Гордана
Даниловић Грковић.

Бесплатна публикација о запошљавању

Величковић је подсетио да се овај програм спроводи већ
четврту годину заредом, у оквиру Акционог плана за запошљавање града Београда, са циљем јачања капацитета пословне
инфраструктуре у области ИТ индустрије.
„Право на доделу средстава имала су незапослена лица са
стеченим високим образовањем и иновативном бизнис идејом,
а све ради подршке самозапошљавању, развоју иновативних
и високотехнолошких производа, услуга и процеса, као и повећања конкурентских способности привредних субјеката и
укључивања у међународне тржишне токове. Конкурсом је
подржано пет корисника за покриће трошкова инфраструктурних и стручних услуга које пружа Научнотехнолошки парк Београд“, истакао је Милинко Величковић.
Уговори су потписани с представницима фирми: „Algi ox“,
„Life game, „Virtuality”, „Peki x class pro” и „Basketball science 3D”.
Извор: beograd.rs

01.08.201 18.12.2019. | Број 860 |

61

Посете послодавцима

УЛАЗНИЦА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Проналажење посла један је од проблема са којим се суочавају штићеници
Васпитно поправног дома када изађу из
те установе. Како би им помогли у превазилажењу тог проблема, представници Омладинског савета Крушевац су ове
године, у оквиру пројекта ,,Знањем до
посла“, са тридесет штићеника радили
индивидуално и групно каријерно саветовање. У оквиру програма организоване
су и једнодневне праксе у компанијама.

На радионицама, штићеници ВП
дома учили су како да напишу CV и
мотивационо писмо, како да се спреме
за разговор за посао. Савладавали су
вештине и начине комуникације за рад
у тиму, али добијали основне информације неопходне за започињање сопственог посла. О конкретном послу учили су
кроз једнодневну праксу.
Ј.М. је један од штићеника који су похађали радионице, а пре доласка у дом
завршио је школу за кувара. У Дому учи
за монтера централног грејања, али није
сигуран чиме ће се бавити када изађе.
„Свакако нам значи то што можемо
да видимо како изгледа рад у некој производњи, све ово ми помаже да научим
како да се обратим послодавцу. Такође,
научио сам да напишем биографију“, казао је Ј.М.
Г.В. је завршио основну школу, у Дому
је стекао други степен за цвећара, мада,
како каже, не види себе у том занимању.
Желео је да учи и за вариоца, али ускоро излази. „Пројекат ми је доста помогао. Схватио сам шта је добро за мене и

за моју породицу. Када изађем из Дома
прво ћу полагати возачки испит. Моји родитељи се баве пољопривредном и сточарством, имамо возила, могу да превозим раднике“, испричао је овај штићеник.
У разговору са штићеницима директор и један од петорице власника ћићевачке фирме „Импрегнације дрвета 5М“
Микица Јеремић казао је да је то предузеће спремно да им отвори своја врата
када изађу из ВП дома. „Није битно коју
стручну спрему имате, важно је да имате
вољу и жељу да радите. Ми планирамо
проширење производње и очекујемо да
ћемо запошљавати нове раднике“, каже
Јеремић.

“Циљ свих активности је помоћ
штићеницима у припреми за проналажење посла након изласка из ВП дома”,
подсетила је председница Омладинског
савета Крушевац Марина Виријевић и
додала: „Кроз услуге каријерног саветовања штићеници знатно повећавају
знања и вештине неопходне за проналажење посла и за реинтеграцију у
друштво“. Она напомиње да овим младим људима радне праксе пружају реалну слику о њиховим будућим занимањима, а да подижу свест и послодавцима.
„Ове активности би требало да
допринесу повећању свести код послодаваца о положају и проблемима штићеника и значају њиховог запошљавања.
Трудимо се да направимо контакт са што
више компанија на територији Крушевца, Београда и Новог Сада како бисмо
омогућили штићеницима да након изласка из ВП дома пронађу посао у некој
од тих компанија“, каже Марина.
Иначе, Омладински савет Крушевац
је раније као део програма „Знањем до
посла“ реализовао пројекат ,,Safe Choices“,
којим је било обухваћено 65 штићеника ВП дома. Они су имали идивидуално каријерно саветовање, едукације о
запошљавању и тржишту рада, посете
различитим фирмама, а за десеторицу
штићеника обезбеђена је и једномесечна
плаћена радна пракса у ЈКП Крушевац
за занимање цвећар-вртлар. Кроз пројекат је помогнута изградња пластеника у
дому, где се штићеници обучавају за то
занимање.

Извор: знањемдопосла.рс
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Мала и средња предузећа

НАЈДРАГОЦЕНИЈИ ИГРАЧИ ПРИВРЕДЕ

Најуспешнији су извозници, дигитално освешћени и финансијски писмени. Студија о расту и развоју малих
и средњих предузећа открива да су ово
кључне три предности фирми које се издвајају по успеху. Ово је саопштено на
првом националном форуму посвећеном
малим и средњим предузећима, који је
у београдском хотелу „Краун плаза“ окупио предузетнике, иновативне стартапове, банке, али и стручњаке.
Форум је део УСАИД Пројекта сарадње за економски развој, уз подршку
Привредне коморе Србије (ПКС). Представљено је 30 иновативних пословних
решења из области електронске трговине, дигиталне економије, управљања у
фирмама, нових могућности за финансирање.
„Мала и средња предузећа у Србији
доприносе са 28 одсто бруто друштвеном производу, у поређењу са 55 одсто
у Сједињеним Америчким Државама и
Европској унији“, истакао је Ентони Го-

дфри, амерички амбасадор у Београду.
„Она би требало да буду најдрагоценији
играчи привреде. Постоји пуно простора
да МСП испуне свој потенцијал. Ризици пословања у Србији су се смањили и
убрзани су процеси у многим областима
регулације“.
„Много смо истраживали шта се дешава са малим и средњим предузећима. Овде има сјајних, софистицираних
компанија и производа, али је то мали
део њих“, сматра Џо Лаутер из УСАИД
Пројекта. „Много је талената, али им недостају неки елементи. Не могу да дођу
до значајних тржишта. Услови су бољи
и сада је на компанијама да се потруде“,
прецизирао је Лаутер.
Највећи изазови овог сектора и даље
су приступ финансијама и дигитализација.
„Ово је искорак ка томе да са папира,
стратегија, регулаторних тела пређемо
на оно што конкретно можемо да урадимо и помогнемо“, напоменуо је Марко

Чадеж, председник ПКС. „Циљ је да они
праве добар и конкурентан производ.
Не смемо више да говоримо о дигитализацији у будућем времену. Она је ту,
од пекаре до велике компаније“, додао је
Чадеж.

Извор: новости.рс

Амерички ланац салона нуди посао фризерима

НЕ(РЕАЛНО) ДОБРА ЗАРАДА
Када бисте чули да би вам као фризеру почетна плата била 80.000 динара, вероватно бисте помислили да је у питању нека
неслана шала. Међутим, у београдским насељима Баново брдо и Звездара пре неколико дана су бандере освануле облепљене
огромним огласима у којима стоји „Потребни фризери, плата од 80.000 динара“. Како јављају суграђани, сличне понуде виђене су
и у другим престоничким насељима.
На први поглед помислили смо да се ради о нечијој шали, која није баш јефтина с обзиром на величину и број рекламних
плаката. Зато смо одлучили да позовемо број који је наведен и распитамо се о овој несвакидашњој понуди.
Како су нам рекли са друге стране линије, оглас је и те како прави и озбиљан, а сума од 80.000 динара је почетна зарада, која
је склона расту, док заинтересовани фризери могу одабрати и опцију да раде на проценат. Према њиховим речима, реч је о ланцу
фризерских салона са америчком лиценцом, а све понуде су добродошле.
Када смо се боље распитали, схватили смо да су фризери, посебно они квалитетнији и искуснији, баш на цени. Њихова минимална зарада креће се од 500 евра плус бакшиш па навише, тако да ни ових 80.000 динара није нереално. Ипак, како смо могли
видети у огласима, власници фризерских салона најчешће нуде плате од 35.000 до 50.000 динара.
„Последњих година фризери се траже и у иностранству, па поред возача, медицинских сестара и грађевинаца и они одлазе у
печалбу“, каже један од познавалаца овог тржишта.
Извор: блиц.рс

Подстицаји за пољопривреду и рибарство

ОТВОРЕН ТРЕЋИ ИПАРД ПОЗИВ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Отворен је трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање
ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину, које се тичу прераде
и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.
Предмет овог јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме и
механизације. Обухваћени су сектори млека, меса, воћа и поврћа, јаја и
грожђа, а захтев за одобравање пројекта може се поднети само у оквиру
једног сектора за једну или више инвестиција.
По овом јавном позиву опредељена су средства у износу од 5,4 милијарде динара, а висина подстицаја је 50, односно 60 одсто прихватљивих трошкова за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама.
Минимални износ подстицаја које корисник може да оствари у оквиру
свих сектора је 10.000 евра, а максимални подстицај у оквиру сектора воћа
и поврћа, сектора меса, јаја и грожђа милион евра, док у сектору млека корисници могу да остваре подстицај и од 2 милиона евра.
Извор: блиц.рс
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Додатни извор прихода

ОД ЛИМУНА ЖИВИ ЦЕЛА ПОРОДИЦА

Банане, киви, кивано... ређају се тропске биљке у српским
баштама. Поред ових појединих егзотичних, у срцу Шумадије
цвета и лимун жут, и то у дворишту породице Трифуновић у
селу Буковица. Супружници Бранка и Станислав пуне две
деценије узгајају лимун, доказујући да ово воће не само што
може код нас да роди, већ може донети зараду.
„Пре 20 година од таста сам добио један лимун и први савет како да га гајим. Тако је кренуо мој нови бизнис. Данас је
ово моја велика љубав и додатни извор прихода. За мене нема
ниједне тајне када је у питању ова воћка, која, ето, одлично успева и у нашем селу“, прича Станислав за РИНУ.
Чувени буковички воћар каже да је поприличан број лимунова поклонио родбини, пријатељима, пословним партнерима
и комшијама, али је већи број и уновчио, по цени од 30 до 200
евра, зависно од величине, односно старости стабла. Лимун
много боље успева када се плати, макар и симболично, али је
Станиславу непријатно да то каже онима који би најрађе да га
добију на поклон.
„Преко зиме лимунове држимо у посебној просторији, где
температура не сме да буде нижа од 4 ни виша од 20 степени.
Због опрашивања, а и неких других разлога, свако ко жели да
има ову воћку требало би да има бар по два стабла, с тим што
се љубав према лимуну подразумева кад се жели постићи успех у његовом гајењу. Веровали или не, али то лимун осећа“,
додаје супруга Бранка.
За славу код ових домаћина попије се чак и до 60 литара лимунада јер, како кажу, од домаћег лимуна нема ништа
укусније. Станислав је за ових двадесет година научио како се
лимун калеми, па тако ништа не препушта случају.
„Узме се млада грана лимуна с плодом (што је најбоље ако
има плода), затим се са гране скине лика дужине један центиметар и испод се веже танка жица. После тога на пола се пресече пластична флаша од два литра, пресече се низдуж и на дну

се извади круг да би калемљено место било на средини флаше
напуњене земљом. Флаша се не помера два месеца, док плод
расте. Касније се формирају жиле. После два месеца флаша се
исече и остаје земља и лимун који се ставља у саксију. Залива
се два пута дневно, с тим што се сваке године саксија замени
већом. На овај начин окалемио сам више од 200 лимунова“, открива Станислав Цане Трифуновић.
Извор: Телеграф.рс /РИНА, фото: РИНА

Перспектива у воћарству

ОРАХ И БОРОВНИЦА НАЈИСПЛАТИВИЈИ
У Србији постоји велико интересовање за подизање засада
воћа. Како је за „Блиц“ изјавио др Зоран Кесеровић, професор на
Пољопривредном факултету, у скорије време појавило се неочекивано интересовање за неке воћне врсте. Он је навео пример боровнице, као доказ да када се уведу савремене технологије праћене
фертиригацијом и добар сортимент, успех неће изостати. Према речима Кесеровића, све је више интересовања за ову воћну врсту, која
је перспективна у Србији. Он се нада да ће произвођачи боровнице
схватити да треба да се удруже и да имају своје хладњаче, где ће
чувати робу док се не прода.
Професор наводи да је велико интересовање и за подизање засада ораха. Орах је дефицитаран у Европи, а код нас још увек није
довољно урађено на савременој технологији производње ораха, то
јест на интензивирању производње, на густој садњи - 7 x 5м, односно 8 x 4 м и увођењу сорти које имају латералну родност, као што је
чендлер, педро фернед и остале сорте. „Чак и наша сорта расна је
јако добра“, истакао је професор Кесеровић.
Такође, велико је интересовање за подизање засада кајсије и јагоде. Међутим, код неких воћних култура постоје евидентни
проблеми. „Проблеми постоје тамо где нисмо урадили довољно, где постоји јаз између произвођача и прерађивача, на пример
код производње малине и вишње. Требало би да натерамо мале произвођаче ових воћних врста да имају своје хладњаче и прерађивачке капацитете“, указао је Кесеровић.
Професор је истакао да је ове године велики проблем био и са ценом шљиве и вишње, које су изузетно ниске.
„Да би произвођачи у централној Србији били конкурентни, морају повећати производњу по јединици површине и смањити
трошкове производње. Ниједан већи засад у Војводини није без савремених тресача за механизовану бербу, чак постоје и комбајни, а они у централној и јужној Србији појединачно не могу то урадити, него се морају удружити и набавити савремене тресаче,
Извор: блиц.рс
који смањују трошкове производње“, закључио је професор Кесеровић.
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Приче са душом

О

СВЕТСКИ ТУРИСТИ НА
СЕВЕРУ КОСОВА

ва прича није само прича о туризму, ово је прича о српском
сну. Ако је амерички сан да направиш милион долара, српски
сан је да од своје локалне средине направиш нешто, да допринесеш својим
комшијама, пријатељима. Овако Драгиша Мијачић из Зубиног Потока, оснивач
Удружења грађана ИнТЕР (Институт за
територијални економски развој) почиње
своју Причу са душом.
Објашњава да Ибарски Колашин
припада општини Зубин Поток и да је
реч о Мокрој гори на Косову, а не оној у
западној Србији. Управо на том месту, на
северу Косова, Драгиша са својим тимом
организује доласке туриста из целог света и пружа им несвакидашњи доживљај
на планинској стази кроз тешко приступачне стеновите терене.
Општина Зубин Поток налази се у
изазовном окружењу у безбедносном,
политичком и административном смислу, па из тог разлога није могла да развија
своје туристичке потенцијале. Драгиша
додаје да због рата и кризе у прошлости
никад није могло да се приступи развоју
туризма, како би се та привредна грана
покренула.
„Крајем 2012. решавам да са мојим
тимом урадим нешто за тај крај, како
бисмо скренули пажњу јавности са политичких тема и у фокус ставили човека,
индивидуалца, али и развој општине, а
такође и охрабрили заједницу, пре свега
омладину да унапреде комуникацију са

људима других вера и култура“, прича
Драгиша.
Његова жеља била је да брендира
север Косова као нову, другачију дестинацију, да свету покаже туристичке природне потенцијале и покрене туризам.
Иницијативу „Outdoor in“ покреће 2013.
године, представља тржишту популаран
концепт активног туризма у природи.
Новац за развој ове инцијативе налази
код међународних донатора, а општина
улаже у инфраструктурне објекте, путеве, спортске и туристичке садржаје.
„Први пут се нешто конкретно десило
у домену туризма. Били смо на добром
путу да направимо међународно признату дестинацију активног туризма.
Потврда нашем раду стигла је ових дана,
када је ‚Lonely planet‘ издао водич за Западни Балкан, у којем је Зубин Поток
уврштен у 10 најбољих мање познатих
дестинација на Балкану“, каже Драгиша.
Туристи који долазе у овај крај први
дан проведу у Лепосавићу или Звечану,
сутрадан обилазе северни део Косовске
Митровице, а након тога ручају у Пећи,
где се сусрећу са албанском заједницом.
Свраћају и у Пећку патријаршију и Високе Дечане.
„Највише гостију имамо из Београда
и Ниша, али и из Македоније, Румуније,
Црне Горе и Велике Британије. Људи из
централне Србије немају никаквог додира са албанском заједницом и због тога
смо направили овај програм како бисмо
разбили предрасуде и показали Косово

на потпуно другачији начин“, каже Драгиша.
Рођен је у Косовској Митровици, а одрастао у Зубином Потоку, што му је био
један од главних мотива да помогне тамошњој заједници. Драгишина идеја водиља је: „У сивилу у којем живимо треба
да направимо лепу и успешну причу“.
„Ово је заиста права прича са душом.
Било је много лепих, али и ружних тренутака током реализације пројекта, исто
тако и људи који су помогли и људи који
су одмогли. Нисам се предавао, већ сам
унео огромну енергију коју су многи
препознали. Циљ ми је био да урадимо
нешто на шта ћемо сви бити поносни“, рекао је Драгиша.
„А како је локално становништво
одреаговало на долазак све већег броја
туриста?“, постављам Драгиши још једно
питање.
„Има оних који не верују у ову идеју,
ипак, већини је драго, јер гости не само
да троше новац, па због њих имају већи
промет у продавницама, већ је и већа
друштвена интеракција. Људи воле кад
им неко дође. Знате да је та средина веома дуго остала у послератној транзицији.
Они воле да се покажу као добри домаћини. Лепо дочекају туристе, а кад их
виде да пролазе са опремом неретко их
почасте неким пићем или чоколадицом,
како би се лакше попели на врх. Нама је
најважније што у овој причи нема политике, већ је на првом месту то да смо
сви туристи и људи добре воље који воле
Ибарски Колашин“, закључује Драгиша.
Извор: pricesadusom.com
Фотографије: приватна архива
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Предузетничка прича

ОД ХОБИЈА
ДО УНОСНОГ ПОСЛА

Београђанин Александар Угрешић после успеха у фармацеутској производњи
одлучио је да дизајнира и производи намештај с којим је после само пар година
стигао на различита светска тржишта - од северне Европе до Америке и Бразила.
Запослио је пет мајстора, а услужно ангажују и сараче, тапетаре, челичаре
Мали број људи данас може да приушти себи да се бави послом из хобија. То
је, међутим, пошло за руком Александру
Угрешићу (45), за кога бисмо могли рећи
да је двоструки предузетник. Наиме, он
има сопствену фармацеутску производњу (UFAR pharmaceuticals), а пре неколико година у слободно време почео је
да креира и производи намештај.
Док нам у својој радионици објашњава да већина машина које је купио и данас раде, притом куцајући у дрво, да не
урекне, Александар не може да сакрије
осмех на лицу. И то зато што је дрво свуда око њега, а он га претвара у лепе и
функционалне комаде намештаја.
Од њега сазнајемо да је још као дечак
од дрвета правио праћке, играчке, кућице за псе и мачке, замишљајући да једног
дана израђује много озбиљније ствари.
„Рекао сам себи да ћу се бавити производњом и дизајнирањем намештаја
онда када будем успео да конституишем
неки бизнис који ће ми доносити довољно
новца и времена, како бих овим могао да
се бавим из чисте љубави, онако опуштено“, каже Александар. У томе је успео пре
шест година. Оно што приходује у сопственој фармацеутској производњи улаже у дизајнирање и израду намештаја.
Фирма му је званично регистрована као
Производња осталог намештаја „Хоклица анд столица“, Барајево.
Питали смо Александра колико му
је било тешко у почетку када је ушао у
посао са намештајем. „Било је тешко, јер
практично не знате ни шта треба да купите, ни машине, ни дрво, ни било шта
друго... Ја нисам завршио школу за обраду дрвета, међутим, цео живот нешто
радим са алатима и знам пуно о алатима, а у разговору са старијим столарима сам сазнао како, шта и где. Онда сам
куповао машину по машину, тако да сам
релативно брзо купио целу радионицу“,
објашњава предузетник.
У радионици је данас запослено пет
мајстора. Услужно се ангажују и сарачи,
тапетари, челичари. Сви они спроводе у
дело оно што Александар осмисли. И он
сам влада појединим деловима израде,
па врло добро зна да папир све трпи и
да је за намештај који не изгледа једнако
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из свих углова јако важан компромис између дизајнера и мајстора.
Иако на први поглед изгледа да је
најтежи део посла израдити овако необичан комад намештаја, па и пронаћи
сировину за њега, Александар нас уверава да је ипак највећи проблем пронаћи
доброг занатлију. А њих је у Србији све
мање.
„Дрвно-прерађивачка школа је школовала два човека у последње две-три
године и млади заиста немају појма колико је ово племенит посао. Зато користим прилику да позовем људе да схвате
да бављење једним овако мајстрским
послом може да буде економски врло исплативо“, тврди Александар.

Колико је за њега овај посао економски исплатив, најбоље говори то што
је отпочетка оријентисан на тржиште
северне Европе, Америке и Бразила.
Најдаљу поруџбину имао је са Фиџија.
Трошкови су премашили жеље, па намештај до тамо није стигао, али јесте до
других крајева света.
„Организујемо све, ја имам логистику из ове претходне фирме, тако да
сам то само проширио и на намештајски
део. Радимо све од врата до врата. Испоручујемо одавде до Аустралије“, истиче
наш саговорник.
Признаје да му је намештај понајвише инспирисан Скандинавијом, тачније
радом данских мајстора педесетих година 20. века. Увек је од пуног дрвета, а намерне несавршености сведоче о ручном
раду.
„Нисмо подељени класично као индустрија, него као у ручним радионицама за аутомобиле, један мајстор ради
цео комад, буквално од почетног комада дрвета-талпе до завршног потеза“,
објашњава Александар.
Иако му је жеља да ове мајсторе
у будућности наследе млади, изгледи
нису оптимистични. Зато не воли да гледа тако далеко, а на питање о плановима
одговара једноставно: „Жжелим само да
овај посао опстане“.
Приредила: Славица Даниловић,
извор: ртс.рс
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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

