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ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ - КРАЋИ ПУТ ДО ПОСЛА
У теми овог броја бавимо се системом дуалног образовања, чија
је пуна примена у Србији почела у актуелној школској 2019/2020.
години. Према званичним подацима, укупно је 6.100 ученика укључено у овај модел образовања, у 72 школе, 35 образовних профила и
у чак 880 компанија. Предвиђено је да се дуално образовање уводи
у оним подручјима рада у којима постоји потреба привреде за кадровима и спремност да се ти кадрови, по завршеном образовању,
запосле.
Према Закону о дуалном образовању, обим учења кроз рад износи најмање 20, а највише 80 одсто од укупног броја часова стручних предмета. Учење кроз рад се реализује током школске године
у периоду од 8 до 20 часова, најдуже шест сати дневно, односно 30
сати недељно, и то код једног или више послодаваца. Структура уписа ученика за образовне профиле дуалног образовања сваке године утврђиваће се у складу са потребама привреде и могућностима
даљег школовања, а у припреми плана уписа учествоваће и послодавци. То је и нека врста гаранције да ће млади људи после стицања
практичних знања и искустава добити могућност да без било каквог
чекања буду радно ангажовани.
Филијала Нови Пазар НСЗ у континуитету спроводи обуке за тржиште рада. Тренутно се упешно реализује пет различитих обука,
којима је обухваћено 31 лице. У току су обуке за козметичаре, шивење и кројење, пустовање вуне, као и основна информатичка обука
за особе са инвалидитетом. У Тутину се реализују обуке за тесаре и
козметичаре.
Током прошле године Филијала Крагујевац започела је реализацију 7 обука за тржиште рада, у које је укључено 81 лице у циљу
стицања нових и додатних компетенција. Спроведене су обуке за
педикире и маникире, пекаре, геронтодомаћице, обука за кројење и
шивење, обука за опратере на ЦНЦ машинама и обука за завариваче.
Ефикасна заштита потрошача важан је сегмент за економију
сваке земље. Грађани треба да буду упознати са правима која им
као потрошачима припадају, а трговци да буду информисани о томе
које су њихове обавезе према купцима. Јачању ове области и целог
тржишта, као и изградњи ефикаснијег система, допринеће свакако
нова Стратегија заштите потрошача за период од 2019. до 2024. године, коју је донела Влада Србије и која је објављена у „Службеном
гласнику“. Нова стратегија, између осталог, пружа основу за увођење
делотворнијег система кажњавања и свеобухватнијег мониторинга.
Наша тема биће и развијање социјалних и вештина комуникације, које се често помињу као кључна ствар у изградњи успеха.
Асертивна комуникација подразумева самоувереност, активно слушање и прихватање одговорности, а асертивност је вештина која се
учи, вежба и усавршава.
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Представљени резултати рада Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања за 2019. годину

ЈЕДНАКА БРИГА О
СВИМ ГРАЂАНИМА
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања представило је резултате рада свог ресора у 2019.
години. Министар Зоран Ђорђевић тим поводом је истакао да је
једнака брига о свим грађанима
приоритет у раду овог министарства и навео да су задржавање младих у земљи, привлачење странаца, већи наталитет,
бољи стандард, унапређење
положаја особа са инвалидитетом и припадника рањивих категорија становништва, очување
традиције и борачких права,
смањење незапослености, социјална заштита, само неки од
циљева за чије остварење ће се
министарство активно залагати
и у 2020. години.
Резултати рада представљени су и кроз промотивни филм,
у којем је забележена изјава директора Националне службе
за запошљавање Зорана Мартиновића: „Тренутна стопа незапослености, према подацима из Анкете о радној снази, износи 9,5% и приближавамо се просеку ЕУ. Бележи се повећана
тражња за радницима, али послодавци имају проблем са недостатком одговарајућих кадрова, због чега велика средства
улажемо у програме обука и преквалификација. У 2019. години

већи број лица смо обучили за дефицитарна занимања, а само
у програме информатичких обука укључено је око 770 лица.
Око 30% обучених лица се запослило након завршетка обуке“.
„Један од најважнијих циљева јесте брига о пензионерима“,
истакао је Ђорђевић и навео да су извршене измене Закона о
пензионом и инвалидском осигурању, те да су пензије повећане за 5,4 одсто, као и да је уведена швајцарска формула за израчунавање пензија.
„Наш циљ је да 2025. године
просечна пензија буде од 430 до
440 евра и то је нешто на чему
треба заједнички да радимо“, рекао је министар Ђорђевић.
Он је истакао да су забележени изузетни резултати и у раду
инспекција.
Поред представника Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
представљању резултата рада
присуствовали су и директор Националне службе за запошљавање
Зоран Мартиновић и заменик директора НСЗ Петар Јарић, чланови
дипломатског кора, директорка
УНИЦЕФ-а Регина де Доминицис, оснивач Фондације „Тијана
Јурић“ Игор Јурић, представници
ГИЗ-а, UNOPS-a, UNHCR-a, IOM-a,
UNDP-a, ILO, KfW-a и Социјално-економског савета.

Катарина Јовичин
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ТЕМА БРОЈА Дуално образовање - лакши пут до посла

ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ
ПРИВРЕДЕ ЗА КАДРОВИМА

Од почетка актуелне школске године кренула је пуна примена система дуалног
образовања, у који су се укључиле 72 школе и чак 880 компанија у којима млади
људи, после стицања практичних знања и искуства, имају могућност да одмах буду
радно ангажовани
Увођење елемената дуалног образовања у средње стручно образовање у
Србији почело је 2013. године, пројектом
Немачке организације ГИЗ „Реформа
средњег образовања“, а затим су се придружили партнери из Аустрије и Швајцарске, својим пројектима, финансијском и експертском подршком развоју тог
модела образовања. Дуално образовање
иницирала је Привредна комора Србије
(ПКС), а пуна примена је почела од септембра 2019. године, после доношења
Законо о дуалном образовању („Службени гласник РС“, бр. 101/2017) и неколико
пратећих правилника (2018. и 2019). Тај
модел образовања уводи се у оним подручјима рада у којима постоји потреба
привреде за кадровима и спремност да
се ти кадрови запосле.
Са применом Закона о дуалном образовању, од почетка актуелне школске године, можемо говорити о озбиљнијим резултатима када је у питању увођење тог
модела образовања. Према званичним
подацима, у школској 2019/2020. години у Србији је 6.100 ученика укључено у
дуално образовање, у 72 школе, 35 образовних профила и чак 880 компанија. Дуално образовање чини 10 одсто укупног
средњег стручног образовања, а дуални
профили 16 одсто укупног броја профила, док 18 процената школа има дуалне
профиле у својој понуди. И са највишег

ИЗРАЂУЈУ АЛАТЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ АВИОНА
Компанија „Конелек“ из Земуна већ другу годину подржава дуално образовање у области машинства. Ово предузеће се бави израдом алата за одржавање и поправку путничких авиона и млазних мотора у ланцу добављача фирми „Ербас“, „Ролс Ројс“, „Џенерал
електрик“, „Боинг“ и других, и до сада је испоручила око 29.000 алата само за одржавање
авиона фабрике „Ербас“.
„Бравар-заваривач и индустријски механичар су образовни профили дефицитарни у
фирми, па смо обезбедили три места за стицање практичних знања и вештина за ученике
који се школују по дуалном моделу образовања у оквиру наведених образовних профила“, каже Андрија Екмеџић, оснивач и директор „Конелека“.

државног нивоа је поручено да су млади који су се укључили у дуално образовање разумели шта то доноси, пре свега
сигуран посао и примања, али и исказали личну одговорност и озбиљност.
Да број учесника - ученика, школа
и компанија, као и дуалних профила из
године у годину расте, показују и подаци да је школске 2013/2014. године 400
ученика било укључено у дуално образовање у 16 школа, на три образовна профила и у 40 компанија, а прошле школске
године (2018/2019), било је 4.500 ученика
који се образују за 33 образовна профила, у 80 школа у 52 града и општине, у
око 600 компанија.
„У почетку примене дуалног образовања пола компанија су биле домаће, а
пола стране, а сада је 80 одсто домаћих“,
истиче Марко Чадеж, председник Прив-
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редне коморе Србије, која проверава испуњеност услова за извођење дуалног
образовања код послодавца. Међусобни
однос школе и послодавца уређује се уговором о дуалном образовању, у писменој
форми, најмање на период од три, односно четири године, а уговор о учењу кроз
рад закључују послодавац и ученик, односно родитељ.
У оквиру „Недеље дуалног образовања“, од 21. до 25. октобра прошле године, ПКС је организовала „Караван дуалног образовања“, са циљем размене
искустава и промоције примера добре
праксе након почетка пуне примене Закона о дуалном образовању. Одржана је
панел дискусија и организован обилазак
три компаније које су подржале увођење
дуалног образовања у формални систем
– „DM Drogeriemarkt“, „Gebruder Weiss“ и
„Конелек“.

Бесплатна публикација о запошљавању

Дуални модел подразумева средње
стручно образовање у оквиру кога ученици стичу неопходно знање и вештине
у школи и - компанији. У компанијама
усвајају практично и применљиво знање
у реалном радном окружењу, а након завршетка школовања по дуалном моделу
ученик може да се запосли код послодавца, покрене сопствени посао, а има могућност и да настави школовање.
Према речима Чадежа, у ПКС су посебно поносни на профил трговца који је
урађен у сарадњи са Аустријском привредном комором и Трговачком школом.
„Ученици који се школују по дуалном моделу добијају знање применљиво у било
ком радном окружењу. Искуство које они
стекну током праксе од ментора – непроцењиво је“, истиче Чадеж, додајући да је
Привредна комора Србије снажно подржала и одлуку да се овај вид школовања

прошири и на високо образовање. „То је
била једна од жеља привредника. Имали
смо реакције компанија много пре него
што је донет Закон о увођењу дуалног
образовања у високо образовање, јер су
компаније тражиле да рад универзитета
буде што више повезан са њиховим потребама“, каже председник ПКС.
Једна од првих компанија која је у
Србији подржала систем дуалног образовања је „DM Drogeriemarkt“. Директорка те компаније за Србију и Македонију
Весна Стојановић каже да они ове школске године имају 26 ученика на обуци - 22
у трговини и четири у логистици и шпедицији. Анђела Станимировић, из прве
генерације ђака који су завршили обуку,
у јуну је добила посао у овој компанији,
а приликом учешћа у „Недељи дуалног
образовања“ позвала је средњошколце
да пробају такав начин школовања, који
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је њој, како је истакла, помогао да стекне
радне навике и да се боље упозна са производима које продаје.
Могућност стицања знања и вештина у реалном радном окружењу ученицима је пружила и компанија „Gebruder
Weiss“. Ова компанија већ трећој генерацији будућих техничара за логистику
и шпедицију пружа могућност стицања
знања и вештина по дуалном моделу образовања. У овој компанији је распоређено укупно 17 ученика, од којих шесторо у
текућој школској години. „Дуално образовање је основа развоја добрих кадрова
за сектор услуга. Млади људи у овој компанији могу да стекну практична знања
и искуства са којима имају могућности
да одмах буду радно ангажовани“, истиче Волфрам Зенгер-Вајс, извршни директор компаније која је један од пионира на
тржишту Србије са својим дуалним образовањем у логистици.
Неопходно је да се деца кроз дуално образовање школују за послове
будућности, али врло је битно и да се
на прави начин ученици образују и за
традиционална занимања, као што су,
рецимо, послови кувара, конобара и рецепционера у угоститељству и туризму.
Председник Самосталног синдиката
угоститељства и туризма Србије Драган
Цветковић каже да су и на недавном Збору угоститељско-туристичких радника у
Крагујевцу имали као једну од централних тема - увођење дуалног образовања,
као и његову имплементацију у образовни систем. Оно о чему се данас толико прича, по његовим речима, континуирано се одвија у току школовања за ову
услужну привредну делатност, а бројни
кадрови образовани у овој делатности у
Србији, успешно се професионално остварују не само у нашој земљи, већ и широм света.
„На скупу у Крагујевцу смо истакли
неколико позитивних примера из обра-
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зовне праксе, пре свега Угоститељско-туристичку школу у Београду са школском
радионицом хотела ’Палас’, која представља водећу референтну установу за
образовање и васпитање кадрова угос-

тик“, који има вишедеценијску сарадњу
са Угоститељско-туристичком школом.
„Ту се ученици завршне године ’брусе’ у
врхунске кадрове, а најбољи аутоматски
добијају понуду да се као запослени при-

САД И СРБИЈА НА СЛИЧНОМ ПУТУ
„У образовном систему мора све да се мења - школе, школске управе, предузећа, али
да се мењају и схватања родитеља. Дигитализација се убрзано дешава, а то подразумева да компаније мењају процесе и производе. Мењају се и квалификације неопходне
за одређена радна места. Школе не могу да се мењају тако брзо као компаније, тако
да је то једини начин да млади људи виде шта их очекује у будућности“, каже др Урсула
Ренолд, експерт из Швајцарске за развој дуалног образовања, која је недавно била гост
на конференцији „Дуално образовање - знање за будућност“, одржаној у Београду. На
тој конференцији учествовао је и Ноел Гинсбург, оснивач „Каријервајз Колорадо“, непрофитне организације на чију иницијативу је уведен систем дуалног образовања у САД.
Он је рекао да се САД налазе на сличном путу као Србија што се тиче увођења дуалног
образовања.
„Наш циљ је да отворимо могућности за све младе људе да се образују за послове
будућности и стекну нове вештине“, казао је Гинсбург.

титељско-туристичке струке у Србији.
Основна делатност школе и школске
радионице је средње стручно образовање, образовање и васпитање редовних
и ванредних ученика кроз теоријску и
различите облике практичне наставе, а
све то кроз привредно пословање и пружање угоститељско-туристичких услуга
у Школској радионици - хотелу ’Палас’.
На овај начин школа пружа модерно образовање и васпитање уз остваривање
свих облика кабинетске наставе, практичне наставе, практичне наставе у блоку,
професионалне и феријалне праксе за
десет, већином, реформисаних образовних профила према захтевима привреде“, наводи Цветковић који, као пример
добре праксе, издваја и хотел „Мажес-

друже тиму овог реномираног хотела. Уз
ове примере, треба навести и ресторан
’Старо здање’ у Новом Саду, као саставни
део Средње школе ’Светозар Милетић’ и
ресторан у саставу Угоститељско-туристичке школе са домом ученика у центру
Врњачке Бање, који служе као школске
радионице за ученике угоститељске
струке, и дају им могућност практичне
наставе уз надзор њихових наставника.
У сваком случају, пружамо пуну подршку дуалном образовању које увођењем
редовне праксе, младим куварима, конобарима, рецепционерима, собарицама
и другима, може само да резултира продукцијом још квалитетнијих кадрова“,
тврди Цветковић.
Славица Даниловић
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Потписан Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за НСЗ

У ИНТЕРЕСУ СВИХ
СТРАНА

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, директор Националне
службе за запошљавање Зоран Мартиновић и представница Јединствене организације синдиката НСЗ
Габријела Ивановић потписали су Колективни уговор, којим
ће се уредити права, обавезе и одговорности из радног односа,
као и међусобни односи учесника овог уговора.
Министар Ђорђевић је истакао да је поменути документ
већ постојао, а да је захваљујући добрим преговорима НСЗ и
репрезентативног синдиката његово важење продужено, што
је и потврђено потписивањем.

„Ово је прави пример како колективни уговори треба и
могу да буду донесени у интересу свих страна, а верујем да ће
се овакав пример следити и у наредним уговорима. Ресорно
министарство, које је надлежно за доношење оваквих уговора,
своје одлуке увек доноси у складу са реалним оквирима и могућностима које могу и држава и послодавци да пруже, али
настоји и да се права континуирано проширују, тамо где има
простора. Залагаћемо се да се сви преговори увек заврше у интересу свих страна, јер нам је циљ да сви буду задовољни, како
радници, тако и послодавци, али и држава“, рекао је Ђорђевић.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је да се Kолективни
уговор продужава до 2023. године и додао да током примене
тог уговора у прве три године није било ниједно спорно питање,
уз уверење да ће тако бити и у наредне три године.

„Претходно смо са представницима синдиката НСЗ договорили све оно што представља предмет Колективног уговора,
јер уколико би се примењивао само Закон о раду, права запослених била би знатно сужена. Јединствена организација синдиката је једини репрезентативни синдикат у НСЗ. С обзиром
да је за репрезентативност потребно 15 одсто од укупног броја
запослених, они су далеко изнад тог просека и имају скоро
више од половине запослених, што значи да је колективни уговор акт који изражава вољу већине запослених у НСЗ“, подвуКатарина Јовичин
као је Мартиновић.

Сертификати за полазнике обука

УЗ ОБУКЕ ЛАКШЕ ДО ПОСЛА

На крају обуке три полазника су се запослила захваљујући новостеченим
вештинама и знањима
Током прошле године Филијала Крагујевац започела је реализацију 7 обука за тржиште рада, у које је укључено 81 лице
у циљу стицања нових и додатних компетенција. Спроведене
су обуке за педикире и маникире, пекаре, геронтодомаћице,
обука за кројење и шивење, обука за опрaтере на CNC машинама и обука за завариваче.
Свечана додела сертификата о успешно завршеној обуци
за књиговође организована је у просторијама Филијале Кра-

гујевац. Обуку је три месеца похађало и успешно завршило
7 полазника различитог степена стручне спреме, економске
струке. Извођач је била Агенција за образовање „Академија“
из Чачка са ангажованим подизвођачима из Крагујевца. Теоријски део наставе организован је у Средњој школи „Тоза Драговић“. Полазнице се надају да ће им нова знања повећати шансе да пронађу запослење, а неке размишљају и отпочињању
сопственог бизниса.
Такође, успешно је реализована и обука за кројење и шивење, која је трајала три месеца и за коју је 14 полазника добило сертификате. Обуку је реализовала Мокрогорска школа
менаџмента у сарадњи са Занатским образовним центром
„Аџија“. На крају обуке три полазника су се и запослила захваљујући новостеченим вештинама и знањима. И други полазници очекују да у наредном периоду брзо дођу до запослења,
јер је то једно од траженијих занимања на подручју Шумадијског округа.
Филијала Крагујевац успешно реализује и пет обука за тржиште рада које су намењене незапосленим особама са инвалидитетом, и то обуку за енглески језик, информатичку обуку,
обуку за немачки језик, за помоћног кувара и за кројење и шивење. Обукама су обухваћене 32 незапослене особе са инвалидитетом.
Јелена Зорнић
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Успешно завршена обука

СИГУРАН ПУТ ДО ПОСЛА

Основни циљ обука за тржиште рада је подизање нивоа компетентности,
конкурентности и запошљивости незапослених лица. Која ће се врста обуке
похађати, одређује се на основу потреба локалног тржишта рада и послодаваца,
али и потреба и склоности незапослених, исказаних у индивидуалним плановима
запошљавања
С обзиром на динамичне промене на
тржишту рада, као и захтеве послодаваца који од кандидата траже конкретна знања и вештине, обуке за тржиште
рада представљају веома битан и олакшавајући фактор за незапослена лица да
што брже дођу до жељеног посла.
Филијала Нови Пазар НСЗ у континуитету спроводи обуке за тржиште
рада. Тренутно се упешно реализује пет
различитих обука, којима је обухваћено
31 лице. У току су обуке за козметичаре,
шивење и кројење, пустовање вуне, као
и основна информатичка обука за особе
са инвалидитетом. У Тутину се реализују
обуку за тесаре и козметичаре.
Обуку за козметичаре у Новом Пазару похађа 5 жена, у козметичко-фризерском салону „Дива“. Полазнице су презадовољне обуком и стеченим знањима
у којима се свакодневно усавршавају
и уверене да ће им преквалификација
омогућити да дођу до жељеног посла.
„Ова обука ми много значи, јер ми
пружа већу шансу за нови посао, који ће
бити у служби лепоте, а лепота је увек
на цени. Јако сам задовољна комлетним
садржајем обуке, али и менторком која
нам пружа адекватно знање“, истиче
Азра Џанковић, плазница обуке, медицинска сестра по занимању.
„Хтела бих да се захвалим НСЗ, јер
сам од свог саветника чула за ову обуку, на којој стичем нова знања и вештине.
Надам се да ћу након обуке убрзо почети
и да радим“, каже Ивана Симовић, полазница обуке.
Власница козметичко-фризерског
салона „Дива“ Изета Мусић већ другу

„Хтела бих да се захвалим НСЗ, јер сам од свог саветника чула за ову обуку, на којој стичем нова знања и
вештине. Надам се да ћу након обуке убрзо почети и да
радим“, каже Ивана Симовић, полазница обуке

годину успешно сарађује са новопазарском филијалом НСЗ. Она истиче да јој је
највеће задовољство када након завршене обуке чује да су полазници дошли до
посла или отпочели сопствени бизнис.

„Прошле године од 10 козметичара
који су успешно прошли обуку чак деветоро њих се успешно запослило. Част ми
је и задовољство што имам прилику да
своја знања и вештине пренесем младим
полазницима обуке“, истиче менторка
Изета Мусић.
Основни циљ свих обука за тржиште
рада је подизање нивоа компетентности,
конкурентности и запошљивости незапослених лица. Која ће се врста обуке
похађати, одређује се на основу потреба
локалног тржишта рада и послодаваца,
али и потреба и склоности незапослених,
исказаних у индивидуалним плановима
запошљавања.
Имајући у виду квалификациону
структуру незапослених лица у новопазарској филијали, као и дужину чекања
на евиденцији, ово је одличан начин да
се подстакне преквалификација, чиме
би се повећао број новозапослених на локалном тржишту рада.

Аида Бојаџић

8

| Број 865 | 22.01.2020.

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

Добри резултати Филијале Јагодина НСЗ у 2019. години

Ф

МОТИВ ЗА НОВЕ УСПЕХЕ

илијала Јагодина покрива Поморавски округ који обухвата
град Јагодину и општине Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспотовац и Рековац. На крају 2019. године
постигнути су задовољавајући резултати, јер параметри на тржишту рада показују да је број незапослених на евиденцији Филијале Јагодина смањен за 8,5% у
односу на исти период претходне године,
док је у односу на 2014. годину мањи за
23%.
Филијалa остварује дугорочно добру
сарадњу са великим бројем послодаваца на подручју Поморавског округа, а
оно што је обележило 2019. годину јесте
успостављање сарадње са новим послодавцима, чему је нарочито допринела
промоција програма и мера активне политике запошљавања по расписивању
јавних позива. Непосредни контакт у
виду промоције јавних позива показао се
веома ефикасним за успостављање и јачање будуће сарадње са послодавцима.
Активности усмерене на укључивање што већег броја лица у мере активног тражења посла, кроз саветодавни
рад и утврђивање индивидуалних планова запошљавања са незапосленим лицима, укључивање у обуке и тренинге,
услуге у професионалној орјентацији и
планирању каријере, успешно су реализоване и значајно утицале на остварене
резултате.
Обуку за активно тражење посла са
успехом је завршило 865 лица, док је 513
лица без квалификација и нискоквалификованих укључено у мотивационо-активационе обуке са циљем интензивније
подршке у активном тражењу посла.
Тренинг самоефикасности реализован
је за 86 незапослених лица са циљем усвајања стратегија и вештина за ефикасно
тражење посла.
Правовремено информисање послодаваца о услугама бесплатног посредовања и селекције за запошљавање, као
и програмима запошљавања уз финансијске подстицаје НСЗ, довело је до повећања броја прикупљених слободних
радних места и запошљавања лица са
евиденције у односу на претходну годину.
Организовани су сајмови запошљавања у Јагодини, Параћину и Ћуприји,
на којима је учествовало 70 послодаваца
са понудом од преко 450 радних места.
Потражња је исказана за радницима
различитих профила претежно у области
електро и машинске индустрије, грађевинске, текстилне, дрвно прерађивачке,
економије и администрације, трговине и
угоститељства. На сајмовима запошљавања непосредни контакт са послодавцима остварило је више од 2.545 незапослених, а резултати показују да се 25%
незапослених лица, учесника сајмова
Бесплатна публикација о запошљавању

запошљавања запослило 6 месеци након
завршетка сајма.
Као и претходних година, и ове године забележена је велика заинтересованост послодаваца и незапослених лица
за програме запошљавања уз финансијске подстицаје Националне службе за
запошљавање.
У 2019. години 104 незапослена лица
из категорије теже запошљивих засновала су радни однос код послодаваца у
приватном сектору који су остварили
подстицаје у виду субвенција за њихово
запошљавање на новоотвореним радним
местима.
Прилику да започну сопствени бизнис уз финанијску подршку Националне
службе у току 2019. године добила су 104
незапослена лица са подручја Поморавског округа. Такође, кроз јавне радове, као
једну од веома популарних мера активне
политике запошљавања, обезбеђено је
радно ангажовање 100 незапослених
лица и 36 особа са инвалидитетом.
Поред традиоционално добрих резултата када су у питању програми запошљавања, Филијала Јагодина посебно се
може похвалити резултатима у области
образовања и обука. Велики број незапослених лица, посебно младих до 30
година, добили су шансу да се стручно
оспособе или запосле на пословима за
које су стекли одговарајуће образовање,
а такође је велики број незапослених
укључен у програме стицања практичних знања и вештина за нове послове и
програме обука, како за потребе послодаваца, тако и за потребе тржишта рада.
Програм приправника за младе са
средњим образовањем који се налазе на
евиденцији дуже од 6 месеци, као нови
програм Националне службе за запошљавање, успешно је реализован и 28
младих лица са средњим образовањем
засновало је радни однос у својству приправника на административно-књиговодственим пословима, пословима сервисера компјутерске опреме, машинских
техничара и др.
Интересовање младих незапослених
лица за програм стручне праксе није

изостало ни ове године, о чему говори
податак да је 150 лица са евиденције јагодинске филијале укључено у програм
стручне праксе. Спремност да промене
област рада и знања у односу на стечено
образовање показала су 52 незапослена
лица која су укључена у програм стицања практичних знања.
Посебно смо поносни на реализацију
обука на захтев послодавца путем којих
је послодавцима пружена подршка у
обезбеђивању и јачању кадровских капацитета. Укупно 61 незапослено лице из
Параћина, Ћуприје, Јагодине и Свилајнца са успехом је завршило обуке за рад
на пословима у новим областима знања
и рада, од којих се 53 запослило по завршетку обуке на пословима оператера
за производњу индустријских каблова,
заваривача МАГ поступком, израде намештаја од плочастих материјала и шивача. Свесни смо да оваквим активностима и програмима можемо одговорити
захтевима послодаваца у обезбеђивању
адекватних кадровских капацитета и
пружити директну подршку запошљавању, што представља наш приоритетни
циљ у 2020. години.
Такође, у току је реализација обука
за тржиште рада на којима 17 незапослених стичу додатна теоријска и практична знања за рад на ЦНЦ машинама
и пословима месара, док 18 особа са инвалидитетом похађа обуку за енглески
језик, основну информатичку обуку и
обуку за шиваче.
У 2019. години је 355 незапослених
особа са инвалидитетом укључено у
мере активног тражења посла и програме подстицања запошљавања. Уз финансијске подстицаје обезбеђена је обука,
радно ангажовање и запошљавање 110
незапослених особа са инвалидитетом.
Успешну реализацију постављених
задатака за 2019. годину Филијала Јагодина остварила је захваљујући посвећеном, професионалном и тимском раду
запослених, показујући спремност да
свој рад унапреди у 2020. години, како
би одговорила новим задацима и изазоОливера Ђорђевић
вима.
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Развијање социјалних вештина

АСЕРТИВНОСТ

Вештине комуникације често се помињу као кључна ствар у изградњи успеха. Вештина добре комуникације сваком
човеку може да помогне у свакодневном
животу и због тога је важно да стално
унапређујемо вештину комуникације.
Асертивна комуникација подразумева
самоувереност, активно слушање и прихватање одговорности, а асертивност
је вештина која се учи, вежба и усавршава.

Људи који су успешни у комуникацији имају много добробити од тога,
углавном важе за пријатне и допадљиве
особе и људе од поверења, па тако други желе да их слушају и да са њима сарађују.
Препознају се четири типа понашања људи у интеракцији са другима:
агресивно, пасивно, пасивно-агресивно
и асертивно. Агресивно понашање се
препознаје по „вишку“ става и гласном
говору, а дугорочно агресивност доводи
до губитка поштовања, пораста тензије,
лоших међуљудских односа и до агресивног одговора са друге стране. Насупрот томе, пасивно понашање показује
„мањак“ става, док пасивно-агресивно
карактерише оне људе који су цинични.
Асертивност је, с друге стране, вештина која нам осигурава добар положај у
друштву јер се наше мишљење и ставови
прихватају. Животна позиција агресивне
особе објашњава се кроз мишљење: ја
вредим – ти не вредиш, пасивног човека:
ја не вредим – ти вредиш, а асертивна
особа сматра овако: ја вредим – ти вредиш.
Асертивна особа бори се за своја права не угрожавајући права других људи.
То не значи да ће она увек добити оно
што жели, али ће увек отворено и поштено изразити своје жеље и очекивања.
Ипак, људи често бркају асертивност
и агресивност, сматрајући агресију као
једини начин на који се могу изборити за
своје идеје и своја права. Разлика је што и
уколико агресивним понашањем нешто
успемо да добијемо и да се изборимо за
своја права, ипак много губимо. Заправо,
тиме што не водимо рачуна о другима и
ономе што они желе трајно нарушавамо

односе и стварамо слику лоше особе која
друштвено није пожељна.
Насупрот томе, асертивно понашање је неагресивно, директно, јасно и
отворено понашање које одликује самопоуздање. Асертивна особа несметано изражава своје мишљење, осећања и
уверења и то на начин који је друштвено прихватљив и не угрожава права и
вредност других. Она ће искрено и отворено саопштити саговорнику уколико јој
одређено понашање смета. Такође, овакве особе јасно изражавају своје ставове
и мишљење без обзира што већина мисли другачије, а самопоуздање је одлика
емоционално интелигентних особа, које
могу да препознају и прихвате различите доживљаје, и пријатне и непријатне,
али и да изразе свој став и мишљење целокупним наступом.
Стручњаци сматрају да се асертивна уверења и понашање усвајају још од
раног детињства. Како растемо имамо
жељу да се све више социјализујемо, па
у контакту са својом околином од малих ногу учимо шта је у окружењу прихватљиво, пожељно и корисно понашање.
Може се рећи да дете спонтано испољава
асертивне облике понашања, а деца која
усвајају асертивне облике понашања и
задовољења својих потреба, боље се суочавају са стресом, ефикасније користе

ОСОБА АСЕРТИВНОГ СТИЛА
КОМУНИКАЦИЈЕ:
- Зна активно да слуша.
- Поштује друге и то тражи за себе.
- Јасно, конкретно и директно говори.
- Критикује понашање уз уважавање
личности.
- Зна да похвали друге.
- Преузима одговорност.
- Исказује своја очекивања и осећања.
- Гледа у очи и изражава осећања.

своја знања и способности, што погодује
развоју самопоуздања и самопоштовања.
Велики број људи током свог одрастања није изградио асертивни став, због
чега су врло често у ситуацији у којој не
знају да се изборе за своја права. Неасертивно понашање подразумева да се покоравате туђим жељама и на тај начин
одузимате себи право да се изборите за
сопствене интересе или да агресивно реагујете када су ваши интереси угрожени.
Златна средина јесте управо асертивно
понашање.
Дакле, асертивност пружа вишеструку добит у различитим односима између људи, јер уколико знамо да реагујемо здравим емоцијама успешније ћемо
се ухватити у коштац са проблемима и
имаћемо више самопоуздања, али и лакше успоставити поверење и блискост и
бити мање изложени сукобима и неспоразумима.
Асертивно понашање доприноси
томе да себе боље прихватимо и умањимо осећај несигурности и рањивости,
лакше се подноси неуспех и стиче самопоштовање и поштовање других.

Јелена Бајевић
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У ОВОМ БРОЈУ

637

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

12
16
18
27
27
28

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
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11948/2019 од 27. новембра 2019.
године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно местo попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат, Београд, Бирчанинова 6
II Радно местo којe се попуњава:

1. Управни инспектор – звање
самостални саветник

радни однос на неодређено време,
систематизовано под редним бројем
138 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, Управни
инспекторат, Одељење управне
инспекције Београд
2 извршиоца
Место рада: Београд

2. Управни инспектор – звање
самостални саветник

радни однос на неодређено време,
систематизовано под редним бројем
141 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, Управни
инспекторат, Одсек управне инспекције
Смедерево
1 извршилац
Место рада: Ваљево

3. Управни инспектор – звање
самостални саветник

радни однос на неодређено време,
систематизовано под редним бројем
144 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, Управни
инспекторат, Одсек управне инспекције
Ниш
1 извршилац
Место рада: Краљево

Национална служба
за запошљавање
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4. Управни инспектор – звање
самостални саветник

радни однос на неодређено време,
систематизовано под редним бројем
144 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, Управни
инспекторат, Одсек управне инспекције
Ниш
1 извршилац
Место рада: Врање

5. Управни инспектор – звање
самостални саветник

радни однос на неодређено време,
систематизовано под редним бројем
146 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, Управни
инспекторат, Група управне инспекције
Нови Сад
1 извршилац
Место рада: Зрењанин
Опис посла за сва радна места: Учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског
надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада управне
инспекције и израђује анализе и извештаје; пружа
стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; спроводи инспекцијски
надзор и превентивно деловање; поступа по представкама; подноси пријаве надлежним органима у
складу са прописима; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови за сва радна места: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци на управним
пословима, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, при запошљавању у државни
орган кандидатима су под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши се
на основу провере компетенција. Изборни поступак
спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазe у којој се
спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који
учествују у изборном поступку прво се проверавају
опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за извршилачко радно место:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста писмено;
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару
3. пословна комуникација - провераваће се писменом симулацијом.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради
текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о поседовању ове компетенције

и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције „дигитална писменост“, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши
провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције на нивоу који је неопходан
за обављање послова на радном месту.
Информације o материјалу за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја 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:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика)
- провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правних послова (правила извршења
решења донетог у управном поступку) - провераваће се усмено путем симулације.
3. Прописи из надлежности и организације органа (Закон о управној инспекцији) - провераваће се
усмено путем симулације.
Информације о материјалу за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.
mduls.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за извршилачкo
раднo местo: понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња професионалних односа; савесност,
посвећеност и интегритет; управљање људским
ресурсима; стратешко управљање) - провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом
на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат, Бирчанинова 6, 11000 Београд или се подносе непосредно на
писарници Министарства државне управе и локалне
самоуправе - Управни инспекторат, Бирчанинова 6,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс” или
електронским путем на адресу: vesna.bogicevic@
mduls.gov.rs.
Напомена: Ако се пријава подноси електронским
путем, на месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву
потписује пре почетка прве фазе изборног поступка.
V Лица задужено за давање обавештења о
конкурсу: Весна Богићевић, телефон: 011/3113459 од 9.00 до 12.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
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шење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и Министарства државне управе и локалне
самоуправе www.mduls.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и
локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном испиту за инспектора, 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 1. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је,
између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање
у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне
податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту/
уверење о положеном испиту за инспектора.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају
се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се
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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: Министарствo државне
управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат, Бирчанинова 6, Београд.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се
на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција кандидата 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 5. фебруара
2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција обавиће се у Служби за
управљање кадровима, Палата „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција
и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства државне управе и
локалне самоуправе - Управни инспекторат, Дечанска 8, 5. спрат.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка на бројеве телефона или адресе које су навели у
обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање
радног односа. Пробни рад је обавезан за све који
први пут заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено време
траје шест месеци. Државни службеник на пробном
раду, који је засновао радни однос на неодређено
време и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни
испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало
на радном месту инспектора на неодређено време и
лице које је засновало радни однос на радном месту
инспектора на неодређено време, а нема положен
испит за инспектора, полаже испит за инспектора
у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао директор - главни управни инспектор
Управног инспектората.
Овај конкурс је објављен на интернет презентацији
Министарства државне управе и локалне самоуправе, на огласној табли, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање и на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима.
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.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА
МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ
СПОРОВА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8409/2019-1 од 28. септембра 2019.
године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Републичка агенција за мирно решавање радних
спорова, Београд, Македонска 4
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове
координације и организације
поступка мирног решавања радних
спорова
у звању виши саветник, 1 државни
службеник

Опис послова: Координира рад на поступцима
мирног решавања радних спорова и утврђује услове
за вођење поступка мирног решавања радних спорова пред Агенцијом; припрема стручна мишљења
и пружа стручну помоћ физичким и правним лицима из делокруга Агенције и припрема одговоре на
најсложенија питања из делокруга рада Агенције;
координира израду аката из делокруга рада Агенције
и учествује у припреми предлога стратешких докумената за Владу и државне органе из делокруга рада;
обавља послове који се тичу приступа информацијама од јавног значаја; обавља послове стручног
усавршавања миритеља и абритара: идентификује
потребе за стручним усавршавањем у сарадњи са
Међународном организацијом рада и међународним
удружењима синдиката и припрема програме, планира, организује и спроводи стручно усавршавање
и организује и спроводи едукацију о значају мирног
решавања радних спорова као алтернативног начина социјалног дијалога у Републици Србији; утврђује
смернице, израђује упутства и даје стручна мишљења, неопходна за рад миритеља и арбитара и
припрема извештаје и оцене о раду сваког миритеља
и арбитра; координира послове на успостављању
социјалног дијалога кроз комуникацију са представницима социјалних партнера, државне управе и
локалне самоуправе; израђује извештаје и анализира поступке мирног решавања радних спорова, прати упоредна искуства и предлаже мере чија би имлементација унапредила ефикасност рада на мирном
решавању радних спорова; иницира измене закона
и подзаконских акта из области мирног решавања
радних спорова у сарадњи са надлежним министарством; обавља и друге послове по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање седам година, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
22.01.2020. | Број 865 |
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Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима, доступна
су сва радна места и избор кандидата се врши на
основу провере компетенција. Изборни поступак
спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради
текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина
из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши
провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја 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:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и
обраду података из различитих извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирања
доступних информација) - провераваће се усмено
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за одређено
радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о мирном решавању радних
спорова) - провераваће се усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи и акти из делокруга радног
места (Закон о спречавању злостављања на раду) провераваће се усмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција
могу се наћи на интернет презентацији Републичке
агенције за мирно решавање радних спорова www.
ramrrs.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, орјентација ка учењу и про-
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менама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
сва извршилачка радна места: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа - провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом
на адресу Републичка агенција за мирно решавање
радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд, са
назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Драгана Андоновска, тел. 011/31-31-416
од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова или у штампаној верзији у Републичкој агенцији
за мирно решавање радних спорова, Македонска 4,
11000 Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
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, однос-

но општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је,
између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање
у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и орибављају личне
податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају
се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема
обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу
Агенције.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се
на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од
3. фебруара 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе
које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција обавиће се у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција
и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у
просторијама Агенције. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном место, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али је
дужно да га положи у прописаном року. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност
за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос
у државном органу. Пробни рад за радни однос
на неодређено време траје шест месеци. Државни
службеник на пробном раду, који је засновао радни
однос на неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодређено време
а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од
дана заснивања радног односа.
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
директор Агенције.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.ramrrs.gov.rs) и огласној табли Aгенције;
на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе,
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05
- испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у
Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-10120/2018 од 29.октобра
2019. године и број 112-13021/19 од 26. децембра
2019. године, оглашава

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

1. Радно место за социјални рад

у Одсеку за спровођење третмана, у
звању саветника
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области Политичке науке - смер за социјалну
политику и социјални рад; или из стручне области
Филозофије - смер за социологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен државни стручни
испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

2. Радно место главни медицински
техничар

Служба за здравствену заштиту, у звању
сарадника
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне
Бесплатна публикација о запошљавању

области медицинске науке на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године, положен државни стручни испит или стручни испит у области здравствене
заштите и најмање три године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

3. Радно место лекар опште
медицине

Служба за здравствену заштиту, у звању
саветника
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне
области Медицинске науке на академским интегрисаним студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит
или стручни испит у области здравствене заштите и
најмање три године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
III Mесто рада: Београд, Бачванска 14.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив
радног места за које се конкурише, име и презиме,
датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно место
на које се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која
је наведена у условима за радно место - заједничко
за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води
кривични поступак за кривично дело које се гони по
службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из
радног односа, издата од стране државних органа у
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу
- заједничко за сва радна места;
- оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области здраствене заштите или оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту (кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту; у скла-

ду са чланом 101 Закона о државним службеницима државни стручни испит нису дужни да полажу
државни службеници који су здраствени радници
или здравствени сардници у Управи за извршење
кривичних санкција, који су у обавези да полажу или
су положили стручни испит у области здравствене
заштите;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо ње - заједничко за сва радна места; наведену
изјаву могуће је преузети на интернет презентацији
Министарства правде, на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном испиту за рад у државним
органима. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103 став 3).
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе
доказе о којима службену евиденцију воде други
органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка. Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског
тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
V Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан
45 став 1 Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може се
примити лице које је осуђено због кривичног дела
које се гони по службеној дужности, лице против кога
се води кривични поступак за кривично дело које се
гони по службеној дужности, лице које је осуђено на
безусловну казну затвора у трајању дужем од три
месеца и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера, постоје
безбедносне сметње.
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VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање „Послови“.
VII Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту провера стручних оспособљености, знања и
вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у просторијама завода. О дану и времену
спровођења изборног поступка кандидати ће бити
обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у
својим пријавама.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места“.
IX Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305.
X Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се
запосли пунолетан држављанин Републике Србије
који има прописану стручну спрему и испуњава
остале услове одређене законом, другим прописом
и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му
раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
и није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци. Као државни службеник на извршилачком
радном месту може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у року утврђеном овим законом.
Државни службеник који је у радном односу на
неодређено време мора да има положен државни
стручни испит.Пробни рад је обавезан за све који
први пут заснивају радни однос у државном органу,
а нису приправници, нити раде у кабинету.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на
неодређено време, а који нема положен државни
стручни испит полаже државни стручни испит у року
од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место
на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава
су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или суду или од стране јавног
бележника биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са
чланом 254. Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
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са сертификованим курсом, без обзира на стручну
спрему и најмање 12 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати треба лично да се јаве на
наведену адресу послодавца, понедељком и суботом од 10 до 16 часова. Конкурс траје до попуне.

ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ
ДОО БЕОГРАД

„ПАНЕ ПОРОДИЦА“ ДОО

тел. 034/505-538

Београд, Живка Давидовића 61

Возач моторног возила

Радник у фаст-фуду

на одређено време 6 месеци

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. Кандидати треба да се јаве на бројеве телефона:
064/5488-279 или 064/5488-281, особа за контакт:
Милан Тешић. Трајање конкурса: до попуне.

MERIDIAN TECH
Београд, Булевар Михаила Пупина 10Б

Оператер на уплатном месту

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање; неопходно радно искуство на истим
пословима минимум 12 месеци; дозволе Б, Ц и Е
категорије; поседовање тахо картице и сертификата за возача; знање рада на дизалици - грајфер
(предност). Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на контакт телефон: 034/505-538, сваког радног дана од 08 до 15 часова, најкасније до
27.01.2020. године.

„ЧЕРГА“ ДОО
ОГРАНАК „МАЛИ КРИСТАЛ“

25 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.
Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања:
мејлом на damjan.stamenkovic@meridianbet.com.

11090 Београд, Тузланска 14А
тел. 060/6655-023
e-mail: biljanamrakic@gmail.com

АДВОКАТ ЦВЕТКОВИЋ МИЛАН

Помоћни радник у ресторану

11000 Београд, Бирчанинова 2
тел. 063/243-330
e-mail: advmilan@gmail.com

УСЛОВИ: завршена основна школа. Рад у сменама,
пробни рад 1 месец, 48 радних сати у недељи. Контакт телефон: 060/6655-023.

Адвокатски приправник - волонтер

JUST BK

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани/
мастер правник, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика и поседовање возачке дозволе Б
категорије. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве и радне биографије да доставе путем наведене имејл-адресе, да се јаве на контакт телефон
послодавца или да дођу лично на наведену адресу, сваког радног дана од 11 до 15 часова. Конкурс
траје до 10.02.2020. године.

11070 Нови Београд, Шпанских бораца 24
тел. 064/111-94-73, 064/116-04-94

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у било
којем занимању, радно искуство 6 месеци, пробни
рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

KAFE PICERIJA „ASTERIX“

„ADECCO OUTSOURCING“ DOO

11070 Нови Београд, Ушће 1а
тел. 063/807-24-28

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

Помоћни кувар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„DASH BEAUTY LOUNGE“
11000 Београд, Курсулина 39
тел. 064/9911-490
e-mail: marinaradicmr@gmail.com

Педикир - маникир

„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
на одређено време 24 месеца
20 извршилаца

Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном
робом у малопродајном објекту.

Мушко-женски или женски фризер
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: школовани фризер или фризер са сертификованим курсом, без обзира на стручну спрему и
најмање 12 месеци радног искуства.

Козметичар - маникир, педикир,
депилација, козметика лица
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: место рада: Београд - 10, Шабац - 10
(бројеви се односе на број извршилаца); без обзира на образовање и радно искуство. Остали услови
рада: рад у сменама, пуно радно време. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на контакт телефон или своје пријаве да доставе путем мејла, особа за контакт: Дуња
Петровић.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: школовани козметичар или козметичар
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

Опис послова: општи административни, канцеларијски и финансијски послови; уношење улазних и
излазних фактура

књиговодственим програмима. Контакт телефон:
063/604-886, особа за контакт Радмила Николић.
Конкурс је отворен до 14.02.2020. године.

Агент теренске продаје

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме економске
струке, познавање рада на рачунару и енглески
језик на средњем нивоу. Потребно радно искуство
минимум 5 година. Пробни рад 1 месец. Пријаве
слати мејлом на: finance@todebodoo.rs. Конкурс је
отворен до попуне.

“COOL KLIMA” DOO VRŠAC

Београд, Таковска 2
e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

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.

VILLA BOHO CHERGA DOO
11090 Београд, Прве радио-станице 17v
тел. 060/6655-023
e-mail: biljanamrakic@gmail.com

Радник на рецепцији
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању. Рад у сменама, 48 радних сати у недељи,
пробни рад 1 месец, рад на рачунару (Microsoft
Office програми), познавање енглеског језика виши ниво. Телефон за контакт: 060/6655-023.

TR “KISS BY K”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 149а лок. 4
тел. 011/2164-861, 065/8484-930
064/8484-930

Трговац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, трговачка школа, радно искуство 2 године, потребно искуство у
трговини гардеробом и обућом, познавање рада на
рачунару, возачка дозвола, познавање енглеског
језика, пробни рад 2 месеца. Неопходно је да је кандидат најмање 6 месеци на евиденцији Националне
службе за запошљавање. Пријаве слати у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

„ТОДЕБО“ ДОО
22000 Сремска Митровица, Румски друм 79
тел. 022/671-346
e-mail: finance@todebodoo.rs

Административно-финансијски
референт
на одређено време до повратка
запослене са одсуства

Бесплатна публикација о запошљавању

SKTR ,,PEGAZ SHOP”
11000 Београд, Макензијева 46
тел. 063/2032-60
e-mail: pegazshop@gmail.com

Продавац у бутику
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било
ком занимању, знање рада на рачунару, познавање
енглеског језика и најмање 12 месеци радног искуства. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејл-адресе или да се јаве
на контакт телефон послодавца. Конкурс траје до
13.02.2020. године.

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ
СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ
ЦЕНТАР НОВИ САД

21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 4
тел. 021/2102-405

Месар

на одређено време, до повратка
одсутног радника

26300 Вршац, Ђердапска 15
e-mail: posao@coolklima.rs

Фригомеханичар, монтажа и сервис
клима-уређаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, фригомеханичар, монтажа и
сервис клима-уређаја. Теренски рад, возачка дозвола Б категорије, радно искуство небитно. Пријаве слати на мејл-адресу: posao@coolklima.rs. Рок за
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

“COOL CLIMA” DOO VRŠAC
26300 Вршац, Ђердапска 15
e-mail: posao@coolklima.rs

Електричар, постављање
електричних инсталација
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, електричар, постављање електричних инсталација. Теренски рад, возачка дозвола Б категорије, радно искуство небитно. Пријаве
слати на мејл-адресу: posao@coolklima.rs. Рок за
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у
сменама. Јављање кандидата на горе наведени
телефон и адресу, од 07.30 до 09.30. Рок за пријаву:
до 31.01.2020.

AUTO-PERIONICA
„CAR WASH AMAZON“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 149
тел. 064/4552-030

Перач возила
УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, завршена основна школа, пријава на евиденцији НСЗ
6 месеци. Све информације на телефон: 064/4552030 или доћи лично на горенаведену адресу. Конкурс је отворен до попуне.

„КОБРА СПОРТ“ ДОО
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 93
e-mail: kobrasport@mts.rs

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске
струке (без обзира на ниво квалификације) и матуранти гимназије, познавање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати могу послати своје радне биографије на наведену мејл-адресу послодавца. Конкурс је отворен до 10.02.2020. године.

„CNP PRO CONSULTING“ DOO UŽICE
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 36
тел. 063/604-886
e-mail: officeue@cnppro.rs

Помоћни рачуновођа
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV - VII степен, сви смерови економске струке, познавање рада у MS Office пакету и

Посао се не чека, посао се тражи
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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

за рад у Служби опште медицине
са хитном медицинском помоћи,
санитетским превозом, кућним лечењем
и негом (сменски рад у три смене), на
одређено време ради повећаног обима
посла, најдуже до 30.06.2020. године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане Законом, као и следеће посебне
услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија бр.
169/2018, 448/2018 и 114/19; четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил - медицинска сестра - техничар; стручни испит,
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању медицинска сестра - техничар. Кандидати, уз
пријаву на оглас, подносе у оригиналу или овереној
фотокопији следећа документа: кратку биографију
(CV) са адресом и контакт телефоном; диплому о
завршеној школи која се тражи јавним огласом;
уверење о положеном стручном испиту; дозволу за
рад - лиценцу издату од надлежне коморе/решење
о упису у именик коморе; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
фотокопију личне карте или извод очитане чиповане
личне карте. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Кандидат који заснује
радни однос дужан је да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Опис послова и услови за рад утврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 169/2018,448/2018 и 114/19. Пријаве
се подносе лично у просторијама правне службе ДЗ
Љубовија или поштом, на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија или виша медицинска школа, положен стручни
испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у
звању струковне, односно више медицинске сестре
- техничара.

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа акушерског
смера, уверење о положеном стручном испиту,
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању
гинеколошко-акушерске сестре - техничара.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фотокопијама
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докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 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.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА ЗАВОД ЗА
ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ

(уверење МУП-а), не старије од 6 месеци; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; доказ
о радном искуству (потврду о радном стажу у струци). Лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду, не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс“.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ
„БУЗГАНОВИЋ“

11000 Београд, Булевар Михаила Пупина 10
тел. 064/189-7281, 061/151-4020

Дипломирани дефектолог - логопед

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

за рад у Новом Саду
2 извршиоца

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време,
за период који не може бити дужи од
24 месеца од дана заснивања радног
односа, због повећаног обима посла
Опис послова: врши припрему материјала потребног за рад, води рачуна о исправности средстава за
рад и о томе извештава главног техничара Завода,
води периодичне извештаје о средствима потребним
за рад и доставља их начелнику Службе, обавља
послове одржавања хигијене у свим просторијама
Завода и око Завода (главни и споредни улаз Завода
и део паркинг простора код споредног улаза), рукује
отпадом и биохазардним материјалом (према радном упутству) и исти одлаже на за то предвиђено
место, обавља курирске послове, обавља и друге
послове према стручној спреми сходно потребама
Завода, врши требовање материјала и води евиденцију материјала за одржавање чистоће, ради и
друге послове који проистичу из послова чишћења
просторија, по потреби обавља послове сервирке и
послове перача рубља пеглара, за свој рад одговара
начелнику службе, главном лабораторијском техничару Завода и директору Завода.
УСЛОВИ: основно образовање, радно искуство
на тим пословима у трајању од најмање 6 месеци.
Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави и
следећа документа (у фотокопији): фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење о
здравственој способности не старије од 6 месеци,
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, кратку биографију (CV). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
јавног огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен
на веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине.
Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод
за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а,
21137 Нови Сад, са назнаком „За оглас” или непосредно у управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа - општи смер са положеним стручним испитом, дозвола - лиценца за рад и најмање шест месеци радног искуства. Уз кратку биографију/пријаву
кандидати треба да доставе: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи - општи смер), оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце или решење о упису у комору, фотокопију извода из МК рођених или венчаних
уколико је дошло до промене презимена, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
дефектолог; VII/1 степен стручне спреме, професор
дефектолог за особе поремећеног гласа и говора
- логопед. Рок за пријаву: 01.02.2020. Јављање на
горенаведени телефон.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, положен стручни испит за
звање доктора медицине и поседовање лиценце.
Потребна документација: пријава на конкурс са
биографијом, оверена фотокопија дипломе медицинског факултета, оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, оверена фотокопија
лиценце, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или фотокопија, која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење из суда (не
старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________
редни број _____”.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

Доктор медицине

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање: на академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине,
по пропису које 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, медицински факултет, доктор медицине;
стручни испит, лиценца, просечна оцена најмање 8 у
току студија и најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце Лекарске коморе, доказ о радном искуству
(фотокопије радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању и сл.), фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију личне
карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се
на наведену адресу Института са назнаком “Пријава
на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
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бити узимане у разматрање. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему. Достављена документа се не враћају. Одлука о
избору кандидата биће објављена на сајту Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у
делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана
од дана истека рока за пријаву кандидата и неће се
достављати учесницима јавног огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Доктор медицине опште струке
на одређено време до 30.06.2020.
године

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне
спреме; положен стручни испит; поседовање лиценце; најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару.

Медицински техничар физикалне
медицине
на одређено време до 30.06.2020.
године

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме; положен
стручни испит; поседовање лиценце; најмање 6
месеци радног искуства у звању медицинског техничара.
ОСТАЛО: Потребна документација: писана пријава
на оглас са кратком биографијом; оверена фотокопија дипломе; оверена фотокопија уверења о пложеном стручном испиту; оверена фотокопија лиценце. Лекарско уверење приложиће кандидат који
буде изабран на овом конкурсу. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу
„Послови“. Пријаве са пратећом документацијом
могу се донети лично или послати на адресу Дома
здравља Бојник, са назнаком: „За Правну службу“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Доктор медицине - специјалиста
изабрани лекар за жене
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства, стручни испит, положен специјалистички испит, лиценца, едукација (курс) из цитологије, колпоскопије и са школом ултразвука, најмање
3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине, пробни рад 6 месеци.

Доктор медицине - специјалиста
изабрани лекар за жене
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства, стручни испит, положен специјалистички испит, лиценца, едукација (курс) из
цитологије, колпоскопије и са школом ултразвука, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у
звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба број 3) на наведеној адреси са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подаБесплатна публикација о запошљавању

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
,,БАЊИЦА”

така о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос и подаци се не могу користити у друге сврхе.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

ДОМ ЗДРАВЉА
„СВЕТИ ЂОРЂЕ” ТОПОЛА

Медицинска сестра - техничар у
операционом блоку (гипсар)

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/6811-880

Доктор стоматологије - изабрани
лекар
за рад у Служби стоматолошке
здравствене заштите

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: високо образовање медицинске струке:
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до септембра 2005. године; 1
година радног искуства на дечјој стоматологији;
стручни испит; лиценца; знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији следећа документа, за радно место доктор
стоматологије: диплома о завршеном медицинском
факултету, уверење о положеном стручном испиту, фотокопија извода из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); лиценца или
решење о издавању лиценце и и решење о упису
у именик Стоматолошке коморе Србије; кандидати који имају радно искуство - фотокопију радне
књижице или други одговарајући доказ о радном
искуству; фотокопију важеће личне карте и личну
и радну биографију са адресом, контакт телефоном, мејл-адресом. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора о раду дужан је да достави:
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда) и не сме
бити старије од 6 месеци, уверење да није осуђиван
за дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП-а) и не старије од 6
месеци. Оглас се објављује код Националне службе
за запошљавање и на веб-страници Министарства
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на веб-страници Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола (www.
dztopola.rs). Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола. 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. Одлука о избору кандидата ће
бити донета у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава и иста ће бити објављена на
веб-страници Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола.
Кандидати који не буду изабрани не могу захтевати
повраћај достављених докумената. Контакт телефон: 034/6811-880. Пријаве се подносе лично или
путем поште на адресу: Дом здравља „Свети Ђорђе“
Топола, на адресу: Булевар вожда Карађорђа 67,
са назнаком „Пријава на оглас за радно место доктор стоматологије - изабрани лекар“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
општег смера
10 извршилаца

Медицинска сестра - техничар
(инструментарка)
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
положен стручни испит и пожељно је претходно
радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи (са просечном оценом); оверен
препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству у струци након
положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж
(фотокопију радне књижице или потврду послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); биографију
са адресом и контакт телефоном.

Спремачица - хигијеничарка у
операционом блоку
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа и пожељно је
претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију
дипломе о завршеној основној школи - II степен стручне спреме (са просечном оценом); доказ о радном
искуству у струци (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); фотокопију личне карте или
очитану личну карту (уколико лична карта поседује
чип); биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Наведена
документа не смеју бити старија од шест месеци,
а приложене фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима из овог
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор.

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

Одељење урологије, на одређено време
по основу замене до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – медицинска
сестра - здр. техничар, педијатријски или општи
смер, положен стручни испит и најмање шест месеци радног искуства. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре техничара на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања - 1(један) извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
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дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа,
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 134

Доктор медицине

на одређено време ради замене
привремено одсутних запослених, због
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, до повратка запослених
2 извршиоца
Опис послова: Превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију, односно обавља послове у оквиру
своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи
здравствену заштиту становништва, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултације са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује
време и узрок смрти.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: завршено високо образовање (медицински
факултет) на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит. Уз пријаву
треба доставити и: кратку биографију са адресом
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе
о завршеном високом образовању - медицинском
факултету, 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.

Медицинска сестра - техничар

на Одсеку онкологија, на одређено
време ради замене привремено
одсутних запослених, због дужих
боловања, до повратка запослених
2 извршиоца
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
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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 завршену средњу медицинску школу - општи смер (IV степен) и положен
стручни испит. Уз пријаву треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 2.
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи (IV степен) - општи смер, 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, 4. извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да 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. Текст
јавног огласа се објављује на интернет страници
Министарства здравља, огласној табли и интернет
страници Опште болнице Пожаревац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања
у публикацији “Послови” код Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Пожаревац,
Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

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 iзбору 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 je 8 (осам) дана
од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати
у затвореним ковертама на адресу: Општа болница
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на
Млави или доставити лично у Правну службу Опште
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору кандидата. Текст јавног огласа
се објављује на интернет страници Министарства
здравља и огласној табли Опште болнице Петровац
на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Возач санитетског возила

на одређено време, најдуже до шест
месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање и возачка дозвола Б
категорије. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да достави и оверену фотокопију дипломе о врсти степену стручне спреме, неоверену фотокопију возачке дозволе и личне карте.

Медицинска сестра - техничар

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

на одређено време због повећаног
обима посла, са 50% радног времена

Доктор медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа општег смера са положеним стручним испитом, лиценца или упис у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије, са најмање шест
месеци радног искуства у струци. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат.

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

са пробним радом од 3 месеца
Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеним медицинским
факултетом, доктор медицине.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: високо
образовање на интегрисаним академским студијама
медицине, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама медицине у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10 септембра 2005. године; стручни
испит, лиценца, решење о упису у Лекарску комору
РС; најмање годину дана радног искуства у звању
доктор медицине.
ОСТАЛО: 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 РС,
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. Напомена: Лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења за
рад на радном месту за које је расписан оглас, уверење да није осуђиван и уверење да се не води кривични поступак, дужан је да достави кандидат који
буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија

ОСТАЛО: Кандидати достављају доказе о испуњености услова. Пријаве слати на горе наведену адресу
или лично, са назнаком „Пријава на оглас за наведено радно место“. Непотпуне, неблаговремене као и
пријаве са неодговарајућом документацијом, неће се
узимати у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
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Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Виша медицинска сестра

на одређено време, ради замене
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (медицинска
сестра), VI степен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о завршеној вишој / високој
струковној школи, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце издате од надлежне коморе или решење о
упису у комору, фотокопију личне карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове

на одређено време, ради замене
запосленог на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани
правник), VII степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном
правном факултету, фотокопију личне карте, кратку
биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање електротехничке
струке, V или IV степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију личне карте, кратку биографију.
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница
“Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Спремачице просторија у којима се
пружају здравствене услуге
на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеној основној школи, фотокопију личне карте,
кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу:
Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања,
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Виши физиотерапеут

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (физиотерапеут), VI степен стручне спреме; положен стручни
испит за своје звање. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију: овереБесплатна публикација о запошљавању

ну фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој
струковној школи, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце издате од надлежне коморе или решење о
упису у комору, фотокопију личне карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Спремач/спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге
на одређено време од 5 месеци због
повећаног обима посла

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

Медицинска сестра - техничар
општег смера

на одређено време ради замене радника
на боловању
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи - општи смер; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама, путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести
„Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за сестру замена“ или лично у просторијама болнице.

„САНИ ОПТИК“ ДОО
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
13 извршилаца (Бачка Паланка, Бечеј,
Кикинда, Зрењанин, Пожаревац,
Смедеревска Паланка, Апатин, Вршац,
Ваљево, Јагодина, Бајина Башта, Ниш,
Шид)

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;
рад на рачунару - MS Office пакет (основни ниво).
Дужина радног времена 7 сати дневно, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон
послодавца, особа за контакт: Слободан Трбољевац.

,,АПОТЕКА“ ВРШАЦ
Вршац, Абрашевићева 32
тел. 013/830-261

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен
стручне спреме, без обзира на радно искуство;
лиценца за фармацеута, стручни испит. Рок трајања
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горе назначени телефон, особа за
контакт: Радмила Цветићанин.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова
у Саветовалишту за сексуално и репродуктивно
здравље и кожне болести Одељења за ХИВ инфекцију, ППИ, хепатитисе и туберкулозу у Центру за
контролу и превенцију болести Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Доктор медицине

на одређено време до 24 месеци, због
повећаног обима посла
1 извршилац
Опис послова и радних задатака: превенира болести кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију, односно обавља послове у оквиру
своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте. Спроводи саветовалишни рад и
здравствене прегледе код особа са сумњом на полно
преносиве инфекције у саветовалишту у складу са
одредбама закона. Издаје резултате микробиолошких испитивања реализованих у Институту, уз пригодно саветовање у циљу даљег поступања ради
лечења и спречавања преношења патогена на друге особе, односно смањивања ризичног понашања.
Прати, анализира и извештава шефа Одељења о
изолованим патогенима, према категоријама. Спроводи здравствено васпитање о мерама и поступцима за спречавање настанка заразних болести.
Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима у државном/
јавном, цивилном и приватном сектору. Учествује у
организовању и спровођењу мера и активности на
унапређењу здравствене заштите и идентификацији
приоритетних здравствених потреба становништва,
дефинисању и спровођењу мера за њихову реализацију. Врши континуирани рад на креирању и развоју
окружења која подржавају здравље и здраве изборе. У сарадњи са мас-медијима обавља информисање, саветовање и обуку становништва о очувању
и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, као и оптималним
здравственим понашањима у вези са актуелним
здравственим потребама у области надлежности.
Учествује у организацији епидемиолошког надзора
над одређеним заразним болестима, као у припреми
водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за превенцију и контролу заразних болести у
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делокругу надлежности (полно преносивих инфекција - ППИ). Учествује у систематизацији података
и статистичкој обради података о кретању ППИ.
Учествује у континуираној едукацији здравствених
радника и других сарадника у области ППИ. Спроводи активности стручног усавршавања у оквиру
своје надлежности. Учествује у спровођењу активности у ванредним стањима у области надлежности.
Учествује у имплементацији одредби Међународног
здравственог правилника у области надлежности.
Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења.
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, најмање 12 месеци радног искуства
у звању доктора медицине, активно знање енглеског језика, вештине добре комуникације, знање рада
на рачунару, организационе способности. Пријаве и
CV слати на e-mail: veljko_milekic@batut.org.rs или на
адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан
Јовановић-Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд са
назнаком: „За конкурс - доктор медицине“. Само ће
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“ код
Националне службе за запошљавање, на интернет
страници Министарства здравља Републике Србије
и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др
Милан Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у
Одељењу за техничке и помоћне послове Службе
за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Помоћни радник
Опис послова и радних задатака: обавља послове умножавања и коричења штампаног материјала, задужења и раздужења потрошног материјала. Обавља и друге послове из делокруга рада
Одељења по налогу шефа Одељења. За свој рад
непосредно одговара начелнику Службе.
УСЛОВИ: основно образовање. Пријаве и CV слати
на e-mail: prijava@batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић
Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком:
„За конкурс - помоћни радник“. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на
огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан
Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова
у Одељењу лабораторија за екотоксикологију у
Центру за хигијену и хуману екологију Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Перач лабораторијског посуђа
Опис послова и радних задатака: одговоран је за
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прање, сушење и одржавање лабораторијског
посуђа, опреме и прибора за чување и смештање
узорака. Учествује у допремању материјала за одржавање чистоће лабораторијског посуђа, опреме и
прибора за чување и смештање узорака. Стара се
о реагенсима и дестилованој води за прање и испирање посуђа. Обавља друге послове и задатке из
делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења.
УСЛОВИ: основно образовање. Пријаве и CV слати
на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs или на адресу:
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд са назнаком: „За конкурс - перач лабораторијског посуђа“.
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ код Националне службе за запошљавање,
на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.

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

на рачунару. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном економском
факутету. Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно
место подносе се у неовереним копијама. 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
здравља Параћин, Мајора Марка 10, 35250 Параћин,
са назнаком „Пријава на конкурс за радно место:
дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове”. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања на сајту Министарства
здравља Републике Србије и публикацији „Послови”,
код Националне службе за запошљавање. Неблаговремене, 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 „ЗВЕЗДАРА“

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

11000 Београд, Олге Јовановић 1

на одређено време, најдуже до 24
месеца, због повећаног обима посла, за
рад у Служби за обављање заједничких
послова, Одсек економско-финансијских
послова Дома здравља Параћин
Опис посла: припрема податке и пружа подршку у
изради финансијских планова; прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о финансијским
и рачуноводственим питања из области делокруга рада; прикупља и обрађује податке за израду
извештаја, финансијских прегледа и анализа; припрема податке за израду општих и појединачних
аката; припрема и врши обраду документације за
плаћање по различитим основама; врши плаћање
по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода; израђује планове и
програме развоја и анализе из делокруга свог рада;
припрема извештаје из области рада; прати усклађивање плана рада и финансијских планова; учествује у припреми и изради финансијских извештаја
(периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о
пословању(завршног рачуна); врши рачуноводствене послове из области рада; припрема и обрађује
документацију за евидентирање насталих пословних промена; прати вођење и води помоћне књиге и
помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са
главном књигом; усклађује стања имовине и обавеза
у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;
прати усаглашавање потраживања и обавезе; прати чување и архивирање финансијских извештаја,
дневника и главне књиге. Обавља послове вођења
финансијског књиговодства и то потраживања по
појединим ставкама за купце, врши усклађивање
финансијског са материјалним књиговодством и
прикупља и сређује изводе са жиро рачуна врши
затварање отворених ставки и саставља извештаје
о финансијском пословању доспелих потраживања
и обавеза према повериоцима и дужницима ( КИФ,
ЦРФ)
-Врши усаглашавање потраживања и обавезаи евиденцију отворених ставки. 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 способности и занимања. За свој рад одговара помоћнику
директора за економска питања и начелнику одсека
економско финансијских послова.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне
услове: завршен економски факултет, знање рада

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне
спреме, положен стручни испит, основно познавање
рада на рачунару.

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

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

Доктор медицине

за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, 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 и
то за: 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);
кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице); 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. 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 анестезију и
реанимацију Клиничког центра у
Крагујевцу, 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
Бесплатна публикација о запошљавању

- одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени
Правилником о организацији и систематизацији
послова у Клиничком центру Крагујевац и то за:
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 доктор медицине; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном/
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 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. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 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

Медицински техничар општег смера

IV степен стручне спреме, за потребе
Центра за васкуларну хирургију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, са пробним радом од
3 месеца

Медицински техничар општег смера

IV степен стручне спреме, за потребе
Центра за ургентну медицину, на
одређено време до повратка запослених
за дужег одсуства, са пробним радом од
3 месеца
2 извршиоца

Медицински техничар општег смера

IV степен стручне спреме, за потребе
Центра за ендокринологију, дијабетес
и болести метаболизма, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, са пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар гинеколошкоакушерског смера
IV степен стручне спреме, за потребе
Клинике за гинекологију и акушерство,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, са
пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар општег смера

VI степен стручне спреме, за потребе
Центра за ургентну медицину, 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; 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”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505273. 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)”.

www.nsz.gov.rs
22.01.2020. | Број 865 |

23

Медицина

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

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима

основна школа, 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 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 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” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Доктор медицине

за потребе Центра за неурохирургију,
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”
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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 и
то за: 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
доктор медицине; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, мејл-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 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. 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: 034/505273. 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)”.

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

Мајстор одржавања

средња стручна спрема - електро
смер, у Служби за техничке послове,
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
и 13/2017-одлука УС) и посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адре-

сом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице). Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273.
Пријаве се подносе лично затвореној коверти преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Референт писарнице

IV степен стручне спреме, у Служби
за правне и економско-финансијске
послове, на одређено време од 12
месеци и 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 и
13/2017-одлука УС) и посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати
који имају радно искуство потребно је да доставе
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ да
се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. На радне
односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
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обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити 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 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 анестезиологије
са реаниматологијом
за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, на одређено време од
12 месеци, са пробним радом од 3 три
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 и
то за: 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
доктор медицине; диплома о положеном специјалистичком испиту; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном/
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 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”
Бесплатна публикација о запошљавању

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: 034/505273. 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)”.

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

Стоматолошка сестра - техничар

за рад на пројекту ,,За здрав осмех“,
на основу додељеног гранта у оквиру
Другог пројекта развоја здравства
Србије, на одређено време за период од
11 месеци
Опис посла: Припрема стоматолошку ординацију за
рад, асистира стоматологу током спровођења стоматолошке здравствене заштите, врши пријем пацијената и заказивање посета, врши дезинфекцију и
стерилизацију материјала и инструмената, правилно
одлаже медицински отпад, води потребну медицинску документацију. Координира активности и прати
исправност фактурисања пружених услуга. Обавља
и друге послове по налогу руководиоца.
УСЛОВИ: средње образовање - завршена медицинска школа смера стоматолошка сестра - техничар;
положен стручни испит; лиценца за рад издата од
надлежне коморе. Најмање шест месеци радног
искуства у звању стоматолошка сестра. Као доказе о
испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, уверења
о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или
решење о упису у именик коморе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код
Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља
„Даница и Коста Шамановић“, 34240 Кнић.

чајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту
догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или
куће ради даљег лечења; врши узимање узорака у
стану болесника за бактериолошко-лабораторијске
прегледе; правилно одлаже медицински отпад; на
почетку смене проверава исправност медицинских
апарата, опреме и количину санитетског материјала;
прима налог за интервенцију директно или путем
радио станице и по истом одмах поступа; по налогу
лекара, а уз помоћ возача преноси полупокретне и
непокретне пацијенте; узима податке о лицу којем
се пружа услуга ради евидентирања и наплате;
води прописане евиденције; по налогу лекара даје
одређену терапију на терену и амбуланти; обавља
послове диспечера у диспечерском центру; одговоран је за хигијену санитетског возила у току рада
током смене; обавља и друге послове по налогу
директора; за свој рад одговара главној медицинској
сестри-техничару Завода.
УСЛОВИ: средње образовање - IV степен медицинске школе, положен стручни испит, лиценца положен возачки испит Б категорије и најмање шест
месеци радног искуства у звању медицинска сестра техничар. Уз пријаву за оглас, кандидати су дужни да
приложе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
бојем телефона и адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе; доказ о радном искуству;
доказ о поседовању возачког испита Б категорије;
фотокопија личне карте. Оглас се објављује у публикацији „Послови“, на званичној интернет страници Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, као
и на на званичној интернет страници Министарства
здравља Републике Србије. Рок за пријављивање
на оглас је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом подносе се на адресу:
Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, са назнаком „Пријава на оглас” или непосредно на писарницу
Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, сваки радни дан од 07
до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

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

Виши нутрициониста-дијететичар

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека за припрему и
дистрибуцију хране у Служби за
техничке и помоћне послове, на
одређено време до шест месеци, ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности

Опис посла: пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица
старења, повређивања, болести или других физичких менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу с праксом и стандардима
савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; 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; прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира
радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом
подручју територијалне надлежности; у хитним слу-

УСЛОВИ: стечено високо образовање: 1) на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; положен стручни испит за
струковног нутриционисту дијететичара/вишег нутриционисту дијететичара. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт
подацима; фотокопију дипломе о завршеној високој/
вишој школи одговарајућег профила; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за струковног нутриционисту дијететичара/вишег нутриционисту дијететичара; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве
са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву).

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а

на одређено време, радно време
скраћено
2 извршиоца
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Спремач/спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге

за потребе Одсека за одржавање
хигијене у Служби за техничке и
помоћне послове, на одређено време до
шест месеци, ради обезбеђења услова у
погледу кадра за обављање здравствене
делатности
УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила; извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Сервирка

на одређено време по основу замене
привремено одсутног запосленог, уз
пробни рад од 3 месеца
Опис посла: прима храну из главне кухиње болнице и
допрема је до приручних кухиња; обавља све послове око сервирања хране стационираним пацијентима; дистрибуира храну до трпезарија и стара се о
довољној количини хране за сваког пацијента; пере
и стерилише судове и одговорна је за хигијену радног простора; одговара главној сестри и начелницима службе као и главној сестри болнице.
УСЛОВИ: ПК радник; радно искуство 6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из
матичне књиге рођених, доказа о радном искуству
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима, потврду да се против лица не
води судски поступак, као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална
болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину
Опште болнице Крушевац, на одређено
време 2 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

2. Виша мед. сестра - техничар/
бабица у породилишту

за рад на Одељењу акушерства у
Служби за гинекологију и акушерство
са неонатолгијом Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
на боловању
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша гинеколошко-акушерска сестра, висока медицинска
школа струковних студија, струковна мед. сестра
бабица или завршен медицински факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском програму струковна бабица - VI/1 или VI/2 степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

3 . Медицинска сестра / техничар на
интензивној нези нивоа 2
за рад у Одељењу корнарна јединица
у Служби за интерну медицину Опште
болнице Крушевац, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству

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

4 . Медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за неуромишићне
болести и мулитпасклерозу у Служби за
неурологију Опште болнице Крушевац,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера,
IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Референт за финансијскорачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство у
Служби за економске послове Опште
болнице Крушевац, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање - IV степен стручне
спреме, знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: за радна места 1-4:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме), оверену
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.
За радно место бр. 5: 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), доказ или изјаву о знању рада на рачунару.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком
“За оглас” са називом и редним бројем радног места
за које се конкурише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра - техничар

на одређено време због замене
привремено одсутне запослене до њеног
повратка на рад, на послове медицинска
сестра - техничар у хитној медицинској
помоћи, у Служби за хитну медицинску
помоћ и санитетски превоз
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове: завршена средња медицинска школа општег
смера, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору. Кандидати
који се пријављују на оглас достављају: пријаву на
оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору,- изјаву да
су здравствено способни за послове за које подносе
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. 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. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради
пружања додатних података, који могу бити важни
за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном
избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да
доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснивају радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

2. Спремачица

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до њеног
повратка на рад, за рад на пословима
спремачица у просторијама у којима се
пружају здравстве услуге у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и опреме
Дома здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршено основно образовање. Заинтересовани кандидати достављају: пријаву у на оглас;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о основном образовању, изјаву да су здравствено способни за послове
за које подносе пријаву, фотокопију извода из матичне књиге рођених. 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. О потреби
спровођења даљих разговора са кандидатима који
се јаве на оглас а ради пружања додатних података,
који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује
директор. О коначном избору кандидата одлучује
директор. Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење,
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као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснивају радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Доктор медицине специјалиста
радиологије
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме: медицински
факултет; положен стручни испит; положен специјалистички испит из одговарајуће специјалности;
важећа лиценца. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности; оверену фотокопију лиценце (датум овере не
старији од 6 месеци); потврду о радном искуству;
кратку биографију са контакт подацима; фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних
(уколико је дошло до промене презимена); уверење
о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП, не старије од 6 месеци);
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење издаје Суд, не старије од 6
месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Оглас ће бити објављен и на веб-сајту Министарства
здравља РС и веб-сајту Дома здравља Мерошина.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

APOTEKA „VITA SANA PHARM“
18000 Ниш, Сомборска бб

Фармацеутски техничар

Култура и информисање

38218 Лепосавић, Немањина бб

УСТАНОВА ЦЕНТАР
КУЛТУРЕ „БОСИЛЕГРАД“

17540 Босилеград, Георги Димитров бб
тел. 017/877-026

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање;
да предложи програм рада и развоја установе; да
има радно искуство најмање пет година у струци.
Поред напред наведених услова кандидат треба да
испуњава и услове прописане у члану 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17). Кандидат за директора Установе Центар културе “Босилеград” уз пријаву на конкурс прилаже: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; диплому о завршеном високом образовању - VII степен (оригинал или оверена фотокопија); уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница (оригинал), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење полицијске управе), не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију радне књижице; диплому о посебним
способностима (уколико их има); лекарско уверење
о здравственој способности у оригиналу, не старије
од 6 месеци; кандидат за директора установе дужан
је да приложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације. Пријаве на
конкурс подносе се конкурсној комисији Установе
Центар културе “Босилеград”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ПЛАНДИШТЕ

26360 Пландиште, Војводе Путника 58
тел. 013/862-234

Књижничар

на одређено време

на одређено време (до 2 године)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада на
рачунару; стручни испит / лиценца; пожељно радно
искуство. Пријаве слати на адресу: mila.djordjevic@
outlook.com. Телефон за контакт: 069/2911-112.

Опис послова: води документацију, врши евидентирање, обраду , анкетирање и аналитичко-статистичку обраду података, разврстава набављену
библиотечку грађу, учествује у библиотечкој и аналитичкој обради, учествује у формирању и одржавању информационо-рефералних инструмената
и каталога, учествује у пословима информисања
корисника о библиотечкој грађи, инвентарише,
сигнира, смешта и издаје библиотечку грађу, води
статистику и евиденцију о библиотечкој грађи, ради
друге библиотечке послове по налогу директора.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Конкурс објављен у публикацији “Послови” од 15.01.2020. године, за радно место:
спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, у Служби за послове менаџмента, правне, економско- финансијске, административне, техничке послове и
сл. послове, Одељење за јавне набавеке, техничке послове и одржавање, поништава се у
целости.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

НАРОДНA БИБЛИОТЕKA
„СВЕТИ САВА“ ЛЕПОСАВИЋ

УСЛОВИ: IV степен средње школе, положен стручни испит и стечено звање књижничара. Документација за пријаву на конкурс треба да садржи: кратку
биографију кандидата, диплому о стручној спреми,
уверење о положеном стручном испиту и стеченом
звању књижничара. Сва документација се прилаже
у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу је Биљана Јуначков, телефон: 013/862-234, 062/8098-639, e-mail: plandbiblio@
hemo.net. Пријаве слати на наведену адресу или
доставити лично у просторијама Народне библиотеке Пландиште у Пландишту.

Национална служба
за запошљавање

Библиотекaр
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да има 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 студијама првог
степена (основне академске студије у обиму од 180
ЕСПБ бодова, односно основне струковне студије);
на студијама у трајању од три године, по пропису
који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године. Уз пријаву на конкурс кандидати
морају да имају доказе о испуњавању услова за
заснивање радног односа: диплому о стеченом обазовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да није осуђиван и да се не
води истрага. Рок за подношење пријаве је 10 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребним документима доставити на адресу: Народна библиотека „Свети Сава“, Немањина бб, 38218
Лепосавић. Непотпуна документа и неблаговремене
пријаве неће се узимати на разматрање.

Индустрија и грађевинарство
ПД АНЂЕЛКОВИЋ СЛАВОЉУБ
ДОО ВЛАСОТИНЦЕ
тел. 065/56-56-205
e-mail: sandjelkovicdoo@yahoo.com

Архитекта сарадник / грађевински
инжењер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер - дипломирани инжењер архитектуре - мастер или дипломирани грађевински инжењер - мастер; радно искуство
није неопходно; обавезно знање рада на рачунару (Auto Cad, 3ds Max, Photoshop, Microsoft Office);
енглески језик - средњи ниво; возачка дозвола Б
категорије. Кандидати своју радну биографију могу
доставити на мејл: sandjelkovicdoo@yahoo.com или
се могу јавити на контакт телефон: 065/56-56-205,
најкасније до 30.01.2020.

„МИТРОМОНТ“ ПР
Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/9421-117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Бравар

на одређено време (30 месеци) за рад у
Суботици
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом
занимању. Посебна знања и вештине: неопходно елементарно познавање техничких цртежа,
пожељно знање рада са бренером или грејање
- исправљање лимова. Остали услови рада: обезбеђен превоз, смештај и исхрана, дужина радног
времена 10 сати дневно, теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве
на контакт телефон послодавца, особа за контакт:
Радосав Николић.

CO2 заваривач

за рад у Суботици, на одређено време
(30 месеци)
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
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УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом
занимању. Остали услови рада: обезбеђен превоз,
смештај и исхрана, дужина радног времена 10 сати
дневно, теренски рад. Трајање конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
доставе путем мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца, особа за контакт: Радосав Николић.

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Боре Шипоша 25

Шеф градилишта
2 извршиоца

Помоћни грађевински радници
3 извршиоца

Руковалац багером
2 извршиоца

Возач Ц категорије
2 извршиоца

Ауто-механичар
2 извршиоца

Водоинсталатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријаве од 8 до 14 часова, радним даном,
доћи лично.

DOO “MIFIMI ENERGY”
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 44

Инсталатер термотехничких
инсталација
2 извршиоца

Варилац
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању. Телефон за контакт: 069/3628-671. Рок за
пријаву: 30 дана.

ГРП ЦЕНТАР ДОО
25000 Сомбор, Индустријска зона југ бб
тел. 025/5444-964
e-mail: grpcentar.srb@gmail.com

Оператер на ЦНЦ машинама и
форматизеру
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - техничар
обраде метала на машинама са нумеричким управљањем; основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Outlook, Explorer); енглески језик - почетни ниво. Рок за пријаву је до попуне.

АТМ ДОО СЕВОЈНО
31205 Севојно, Миливоја Марића бб
тел. 031/714-237
e-mail: office@atm.co.rs

Радник у производњи
за рад у Пожеги
15 извршилаца

УСЛОВИ: III - VII степен. Заинтересовани кандидати
треба да дођу у просторије послодавца: Татојевица
бб, Пожега, у периоду од 8 до 14 часова. Конкурс је
отворен до 14.02.2020. године.
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са пуним радним временом
2 извршиоца

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Сарадник у настави

са непуним радним временом
2 извршиоца
3. ГРАЂАНСКО-ПРАВНА

Наставник

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.

са пуним радним временом
2 извршиоца

Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца

Сарадник у настави

са пуним радни м временом
УСЛОВИ: Документа која је потребно доставити: 1. пријава на конкурс; 2. биографија; 3. списак
објављених радова; 4. фотокопије диплома (високо
образовање, магистратура, докторат); 5. извод из
матичне књиге рођених; 6. фотокопија личне карте;
7. уверење о држављанству и 8. потврда надлежног
органа да кандидат није осуђиван. Сва документа
из претходног става скенирати и послати на e-mail:
info@vspep.edu.rs. Рок за подношење пријава је 3
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О
резултатима конкурса биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор. Телефон за информације:
060/202-2209.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72
тел. 011/7130-656

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Б Е О Г РА Д
ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Београд

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

Асистент са докторатом

са пуним радним временом
2 извршиоца
2. ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

Наставник

са пуним радним временом
2 извршиоца

Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

са пуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

са непуним радним временом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, као и посебне услове
прописане чл. 139 и 140. Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139. ст.
1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик. Кандидат је у обавези да приложи
(у оригиналу или овереној копији) попуњен пријавни формулар (одштампан са интернет странице
Министартсва просвете), диплому о стеченом одговарајућем образовању на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или на студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; доказ о неосуђиваности
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 мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, извод из матичне
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књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), доказ о познавању српског језика (подноси само кандидат који није стекао образовање на
српском језику), радну биографију. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Кандидат који буде
изабран биће у обавези да, пре закључења уговора
о раду, за документа која је приложио као оверену
копију достави на увид оригинална документа. 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. 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. 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. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и
потребну документацију послати на наведену адресу
са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ
МИТРАЉЕТА“

11273 Батајница, Далматинске загоре 94
тел. 011/7870-080

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе: а) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. Лице из подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 13/18 и 11/19); 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није правноснажном судском пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. знање српског језика: кандидат, наставник или
стручни сарадник мора имати стечено средње, више
или високо образовање на српском језику или имати
Бесплатна публикација о запошљавању

положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који
у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен
пријавни формулар доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету 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; 2.
уверење о држављанству - оверена фотокопија; 3.
извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; 4. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела из тачке
3. услова конкурса; 5. биографију. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање
језика на коме се изводи васпитно-образовни рад
доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим
за кандидате који су стекли образовање на српском
језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са документима којима се доказује
испуњеност услова конкурса доставити на адресу:
Основна школа „Светислав Голубовић Митраљета“,
11273 Батајница, Далматинске загоре 94. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 011/7870-080.

ПУ „МАГНОЛИЈА“
11000 Београд, Радослава Грујића 7

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студијама
у трајању од 3 године, више образовање, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године - васпитач, у складу
са Законом, прописани чланом 141 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на мејл-адресу: u.velickovic@magnolijavrtic.rs, а кандидати који уђу
у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну
документацију.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11080 Земун, Немањина 9

Наставник клавира

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - и др. закони и 10/2019), чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС -

Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17). Остали
услови прописани су чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Наставник виолончела

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - и др. закони и 10/2019), чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17). Остали услови прописани су чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Наставник читања са листа

са 30% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - и др. закони и 10/2019), чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17). Остали
услови прописани су чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Наставник солфеђа

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - и др. закони и 10/2019), чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), чланом 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17). Остали услови прописани су чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију са следећим доказима о испуњености услова: 1) доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и додатака дипломи); 2)
уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија); 3) извод из матичне књиге рођених;
4) доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, односно уверење да су у
току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ да су положили стручни испит,
односно испит за лиценцу (у складу са чланом 142
Закона о основама система образовања и васпитања); 5) уверење о неосуђиваности, прибављено
од надлежног органа МУП-а; 6) доказ о знању српског језика - подноси кандидат који је средње, високо
образовање није стекао на српском језику, издат од
одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве22.01.2020. | Број 865 |
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Наука и образовање

Професор физике

рење) кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве се подносе на адресу: Музичка школа „Коста
Манојловић“, Немањина 9, 11080 Земун, са назнаком
„За конкурс“.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. професор физике до 2005. године, односно мастер физике
после 2005. године. Пробни рад месец дана.

ОШ “РУЂЕР БОШКОВИЋ”

Професор српског језика

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2020. године,
са непуним радним временом од 50%
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године), учитељски факултет, са знањем енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). Биографију слати искључиво на мејл адресу: konkurs@boskovic.edu.
rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а
кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

ГИМНАЗИЈА “ЦРЊАНСКИ”
11030 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-743
e-mail: sekretarijat@crnjanski.edu.rs

Професор немачког језика

са 40% радног времена, односно 16
часова недељно
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. професор немачког језика до 2005. године, односно мастер намачког језика после 2005. године. Пробни рад
месец дана.

Професор филозофије

на одређено време до 31.08.2020.
године, са 25% радног времена,
односно 10 часова недељно
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. професор
филозофије до 2005. године, односно мастер филозофије после 2005. године. Пробни рад месец дана.

Професор физике

са 40% радног времена, односно 16
часова недељно
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. професор физике до 2005. године, односно мастер физике после 2005. године. Пробни рад месец дана.
Документација коју потребно доставити за пријаву
на оглас: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и уверење да против кандидата није покренута
истрага.

ПРИВАТНА ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЛАВИ КРУГ”
11030 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-743
e-mail: sekretarijat@crnjanski.edu.rs

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор математике до 2005. године, односно
мастер математике после 2005. године. Пробни рад
месец дана.

Професор енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. професор енглеског језика до 2005. године, односно мастер енглеског језика после 2005. године. Пробни рад
месец дана.
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са 50% радног времена, односно 20
часова недељно

ве неће бити разматране. Избор кандидата извршиће
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење
пријава. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Служби за опште послове - пријава на конкурс,
11000 Београд, Војводе Степе 305.

ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

са 60% радног времена, односно 24 часа

11000 Београд, Војводе Бране 18а

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. професор српског језика до 2005. године, односно мастер
српског језика после 2005. године. Пробни рад месец
дана.

на период од 4 године

Професор биологије

са 40% радног времена, односно 16
часова
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. биологије
до 2005. године, односно мастер биологије после
2005. године. Пробни рад месец дана, документација коју је потребно доставити за пријаву на оглас:
оверена копија дипломе, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених и уверење да
против кандидата није покренута истрага.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Београд Краља Петра 4

Конкурс објављен 15.01.2020. године у публикацији
„Послови“ исправља се у ставу 1 тачки 4 за радно
место: доцент за ужу уметничку област Индустријски
дизајн ентеријера и намештаја, са пуним радним
временом, на период од 5 година, тако што уместо
уже уметничке области Индустријски дизајн ентеријера и намештаја, треба да стоји: ужу уметничку
област Индустријски дизајн. Остали услови конкурса остају непромењени.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу научну
област Планирање, пројектовање
и одржавање железничке
инфраструктуре
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Чистачица

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, рад у сменама. Уз пријаву са биографским
подацима кандидати треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о завршеној основној школи, фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-

Директор

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: на студијама
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, уз
које кандидат мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад наставника; да има положен испит
за директора школе (лиценцу директора); изабрани директор који нема полжен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од
дана ступања на дужност, а ако не положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на
дужност, престаје дужност директора; 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
злоствљање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 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 (на том језику се остварује образовно-васпитни рад у школи); да
има најмање осам година рада у образовно-васпитној установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Директор
се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ да има одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању); оверену фотокопију дозволе за рад наставника; оверену фоокопију лиценце
за директора школе (ако је поседује); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за дела претходно наведена у конкурсу; доказ о знању српског језика
(сатавни део пријаве на конкурс); потврду о дужини
рада у образовно-васпитној установи на пословима образовања и васпитања; доказе о резултатима
стручно-педагошког надзора у свом раду (извештај
просветног саветника); остале податке које сматра
корисним у циљу свог избора (преглед кретања у
служби, друге доказе о сопственим стручним и организационим способностима). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Пријаву на конкурс заједно са документацијом
из тачке заинтересовано лице доставља школи на
адресу: ОШ „Иван Горан Ковачић”, Војводе Бране
18а, Београд. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на телефон: 011/3087265.

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

Наука и образовање

ППУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ПЧЕЛИЦЕ“

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 062/474-104

Васпитач
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, учитељ
или струковни васпитач. Пријаве слати на e-mail:
vrticpcelice@gmail.com, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВО АНДРИЋ”

11090 Београд, Ивана Мичурина 38а

Наставник физичког и здравственог
васпитања

за 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вапитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/19) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и то 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: Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал
или оверену копију дипломе о стеченом образовању,
2. доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, 3. уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), 4. извод из матичне књиге рођених,
5. уверење да кандидат није осуђиван, у складу са
одредбом члана 139 став 1) тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал),
6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 7. краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Одабраним кандидатима из тачке 1
и 2 се врши психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавање. Пријаве на конкурс са
потребним документима, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају се у року од 8
дана од дана објављивања на адресу школе ОШ
„Иво Андрић”, Београд, Ивана Мичурина 38а. Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Комисија доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Бесплатна публикација о запошљавању

„ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ“
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд - Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 011/2611-081
www.tehnikum.edu.rs
info@tehnikum.edu.rs

Наставник у звању предавача,
за предмете који припадају ужој
стручној области Термотехника и
термодинамика
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет и стечен
одговарајући академски степен магистар наука из
релевантне области у односу на предметни конкурс; поседовање одговарајућих стручних и научних референци и исказан смисао за наставни рад.
Избор се врши у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18,
73/2018 и 67/2019), Статутом Школе (бр.01-383 од
23.03.2018.г.) и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Школе (бр.01-466 од 05.04.2018.г.).
Уз пријаву на конкурс доставити биографију, оверене
копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова и извод из матичне књиге рођених.
Пријаве доставити на адресу „Техникум Таурунум“ Висока инжењерска школа струковних студија, Наде
Димић 4, 11080 Београд – Земун, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Асистент са докторатом за ужу
научну област Токсикологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора
наука из научне области за коју се бира и показује
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука (верена фотокопија),
биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани Законом о
високом образовању и Статутом Фармацеутског
факултета Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Доцент за ужу научну област
Арабистика, предмет Арапски 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/univpropisi.php)

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.
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 адресу: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАДСКА
ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17

Виши предавач за ужу стручну
област Дизајн производа од коже
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: у звање вишег предавача може бити
изабрано лице које има научни назив доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности; у
звање вишег предавача из поља уметности може
бити изабрано и лице које има високо образовање
првог, односно другог степена и призната уметничка
остварења.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкурса
су дужни да поднесу: 1. радну биографију, која треба
да садржи следеће податке: 1) лични подаци: име
и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година,
место рођења, општина); држављанству, телефон
и мејл; 2) о постигнутим степенима образовања:
основне студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, студијски
програм, ужа област која је наведена у дипломи;
мастер студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, ужа
област која је наведена у дипломи; специјалистичке
студије: назив установе на којој су завршене, место и
датум завршетка, студијски програм, назив рада, име
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно
уметничка област која је наведена у дипломи; магистарске студије: назив установе на којој су завршене,
место и датум завршетка, назив рада, име и презиме
ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка
област која је наведена у дипломи; докторске студије: назив установе на којој су завршене, место и
датум одбране, наслов дисертације, име и презиме
ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи; податке о
датуму и месту нострификације дипломе стечене у
иностранству (ако је било која диплома из става 1
ове тачке стечена у иностранству), називу установе
која је извршила нострификацију; датуму и месту где
је нострификована диплома стечена, називу установе у којој је стечена. 3) податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном
доприносу за: образовно-уметничку област ликовне
и примењене уметности и дизајн: јавно излагање
уметничког дела на самосталним изложбама; јавно
излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална реализација уметничког дела; учествовање или
вођење посебних уметничких курсева, семинара
или мајсторских радионица у земљи и иностранству;
учешће на домаћим или међународним конкурсима
уметничких дела; учешће у раду жирија на домаћим
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и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања за уметнички рад у земљи
и иностранству; објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна
периодика); професионално (научноистраживачко
и стручно) усавршавање знања и вештина. Библиографија објављених радова и литературе за учење
треба да буде наведена по општим библиографским
принципима, односно упутствима за цитирање литературе у научном часопису и то по врсти радова.
Посебан услов је поседовање сертификата из софтверског пакета SHOEMASTER (POWER, CREATIVE).
Напомена: моле се кандидати да биографске податне и податке научноистраживачком, уметничком,
стручном и професионалном доприносу, осим у
штампаној форми доставе и на CD-у. 4) податке о
доприносу у настави: о унапређењу образовног
процеса: руковођење развојем или учествовање у
развоју студијског програма, унапређење студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој
лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу система
менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о наставној делатности: увођењу
нових наставних метода; напредовању студената
(пролазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење:
основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику,
помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум,
видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних
уџбеника; усавршавању педагошких вештина; 5)
податке о доприносу стручној, академској и широј
заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа; поглавље у
уџбенику издатом од стране или за потребе других
високошколских установа; помоћни уџбеник издата
од стране или за потребе других високошколских
установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских установа; руковођење стручним пројектима за
потребе привредних субјеката и шире заједнице;
учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад у међународним
стручним организацијама; рад у националним стручним организацијама; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства
у одборима међународних научних конференција и
одборима научних друштава; чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија,
рецензије научних радова и пројеката; организација
научних скупова; руковођење научним пројектима,
потпројектима и задацима; руковођење научним
и стручним друштвима; активности у комисијама
и телима Министарства просвете и телима других
министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових радова
– по цитату (без аутоцитата). 6) друге податке за
које кандидат сматра да су битни. Доказе: 1) извод
из књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је
кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној
фотокопији; 2) диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној
фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења
пријаве није издата диплома, подноси се уверење о
завршетку студија у овереној фотокопији, осим за
нострификацију дипломе; 3) доказе о изборима у
наставно и научно звање, ако је кандидат био биран
у наставно и научно звање на другој установи; 4)
копије импресума, односно каталога са изложби о
објављеним радовима; 5) сертификате, потврде,
уверења и друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора
научних, стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних и уметничких
часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални
допринос; допринос у настави; допринос стручној,
академској и широј заједници; 6) друге доказе за
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана
објављивања на адресу: Висока школа струковних
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студија - Београдска политехника, Катарине Амброзић 3, 11000 Београд. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ,,БЕОГРАД”
11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-544

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/17, 27/18 и 10/19): 1) да има одговарајуће високо
образовање за наставника школе за стручну школу - медицинску школу, подручја рада: Здравство и
социјална заштита или стручног сарадника за рад
у школи, и то: 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.
Лице мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) да има дозволу за рад
за наставника или стручног сарадника; 3) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 5) да има држављанство
Републике Србије; 6) да зна српски језик; 7) да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има обуку и положен
испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе
следећу документацију: 1) оверен препис дипломе о
испуњавању услова конкурса (не старији од 6 месеци); 2) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (не старији од
6 месеци); 3) потврду о радном искуству од најмање
8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 4) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал, не старији од 6 месеци); 5)
извод из матичне књиге рођених (оригинал, на трајном обрасцу); 6) лекарско уверење којим доказује да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (оригинал, не старији од 6
месеци); 7) уверење да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница за кривична
дела из надлежности основног и вишег суда (оригинал, не старији од 6 месеци); 8) доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ (оригинал потврда), који издаје
привредни суд; 9) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (оригинал,
не старији од 6 месеци) који издаје Министарство
унутрашњих послова РС; 10) доказ о знању српског језика, осим кандидата који су на српском језику
стекли одговарајуће образовање; 11) доказ о резу-

лату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), уколико постоји;
12) резултат стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања за кандидате који
су претходно обављали дужност директора установе; 13) уверење о положеном испиту за директора-ако га је положио (оверу не старија од 6 месеци);
14) доказ о савладаној обуци за директора установе
- уколико га поседује; 15) кандидат може поднети
и остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору (биографске податке,
односно радну биографију, оквирни план рада за
време мандата, докази о поседовању организационих способности и др.). Директор се бира на период
од четири године. Рок за достављање пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc)
одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити на адресу Медицинска школа
“Београд”, Делиградска 31, Београд, са назнаком:
Конкурс за директора Медицинске школе “Београд”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра
се она која је поднета у року утврђеном конкурсу.
Рок почиње да тече првог наредног дана од дана
објављивања конкурса, а завршава се 15. дана до
22.00 часова. Ако је пријава предата поштом, као
дан пријема сматра се дан када је предата поштанском оператору. Уколико последњи дан рока пада
на дан у коме школа не ради, рок за пријем пријава
истиче када протекне први наредни дан. Потпуном
пријавом сматра се она која у прилогу садржи сва
документа тражена конкурсом, оверена на прописан
начин којима кандидат доказује да је испунио све
услове назначене у конкурсу. Министар у року од 30
дана од дана пријема документације из чл. 52 Статута, врши избор директора школе и доноси решење о
његовом именовању, о чему школа писменим путем
обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са
потребном документацијом, доставља се на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона
011/2684-544.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО РАНКОВИЋ - РАЈАЦ”
19314 Рајац, Вука Караџића 43

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
директора са функције
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба
да испуњава и посебне услове предвђене одредбама
чл. 139, 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закон и 10/2019). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. оверен препис (копију)
дипломе о одговарајућем образовању, 3. оригинал/
оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци, 4. оригинал/оверену
копију извода из матичне књиге рођених, 5. оригинал/оверену копија уверења о неосуђиваности, 6.
радну биографију и телефон за контакт, 7. доказ
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви докази
прилажу се у оригиналу или копији која је прописно
оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава
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пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
доставља школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована Одлуком директора дел. бр. 01-04/20
од 09.01.2020. године. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способости
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити
када и где је извршена. 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 и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима
обавиће се у просторијама школе, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је секретар школе, на телефон: 019/554076.

ОШ “СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад у матичној школи у Брестовцу и
издвојеним одељењима у Метовници и
Шарбановцу
УСЛОВИ: Кандидат треба да: има стечено одговарајуће високо образовање из члана 140, а у вези са
чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основама система образоваља и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр.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 РСПросветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18). Послове наставника француског
језика може да обавља: професор односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност,
мастер филолог- студијски програм или главни
предмет/профил француски језик, мастер професор
језика и књижевности- студијски програм или главни предмет/профил француски језик и друга прописана врста образовања Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правноснаном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 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 санкцију и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: оверен препис
Бесплатна публикација о запошљавању

или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу- дозволи за рад уколико кандидат има
лиценцу; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; уверење из суда да
против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора - не старије од 6 месеци; уверење из казнене
евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном
пресудом за наведена кривична дела из члана 139.
став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија; знање српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
уколико образовање није стечено на српском језику, доказ одговарајуће високошколске установе за
издавање таквих докумената. Уз пријавни формулар
кандидат доставља и биографске податке, односно
радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта
и актуелни број фиксног или мобилног телефона.
У поступку одлучивања о избору наставника комисија врши избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад
са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење као доказ доставља кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно или
путем поште на напред наведену адресу школе, са
назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору кандидата донеће се у законском
року. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706
e-mail: vrticneven2@kladovo.net

Стручни сарадник - психолог

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, односно стручну спрему према чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и
10/2019); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
против полне слободе, правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за кога није у закону утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз
пријавни формулар (налази се на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја) на конкурс поднесу следећа документа:
диплому (оригинал или оверену фотокопију), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), уверење надлежне
полицијске управе о неосуђиваности за кривична
дела под тачком 3.услова конкурса. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избо-

ру кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава упућују на претходну
проверу психолошке способности за рад са децом,
коју врши Национална служба за запошљавање, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу:
Предшколска установа „Невен“ Кладово, 22. септембра 54, 19320 Кладово, са назнаком „За конкурс“. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се
добити на телефон: 019/801-706.

ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”
19210 Бор, Краља Петра I 10
тел. 030/432-469

Наставник информатике и
рачунарства

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да има одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, и то:
професор, односно дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године
у области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког образовања);
професор, односно дипломирани професор (са завршеним основним студијама утрајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
двопредметне студије, где је један предмет обавезно информатика; дипломирани математичар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар(сви
смерови и одсеци, са завршеним основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра2005. године); дипломирани инжењер (са завршеним основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године у
области информатике, информационих технологија,
организационих наука, електротехнике и рачунарске
технике; дипломирани економиста (са завршеним
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.септембра 2005. године у области
информатике); мастер професор у области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства; мастер професор (двопредметне студије) где
је један предмет обавезно информатика; мастер
математичар, мастер физичар, мастер информатичар (свих смерова и одсека); мастер инжењер у
области информатике, информационих технологија,
организационих наука, електротехнике или рачунарске технике; мастер економиста у области информатике; мастер дизајнер медија у образовању; мастер
библиотекар - информатичар; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области информатике, информационих
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технологија, математике, физике,организационих
наука, електротехнике или рачунарске технике);
лица која су стекла академско звање мастер морају
да имају у оквиру завршенихосновних академских
студија положено најмање пет испита из информатичкихпредмета, од тога најмање један из области
Програмирање и два предмета из једне или две
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство
може да изводи и лице које је на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
које су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и
информатике у трајању од најмање четири семестра,
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. Кандидат треба и да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: одштампани пријавни формулар, који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, оверени препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверени препис/оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци) у оригиналу или овереном препису/овереној фотокопији, доказ о неосуђиваности не старији од шест месеци (уверење из казнене евиденције МУП-а), доказ о познавању српског
језика на коме се остварује образовно- васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику) и доказ о поседовању
образовања из педагошких, психолошких и методичких дисциплина, радну биографију (осим за лица
која први пут заснивају радни однос) - пожељно.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи сву потребну документацију и достави школи лично или на адресу: ОШ
„Душан Радовић”, Краља Петра Првог 10, 19210 Бор.
Додатне информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 030/432-469 од секретара школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“
32230 Гуча, Пионирска 5
тел/факс: 032/854-141

Наставник техничког и
информатичког образовања, технике
и технологије и информатике и
рачунарства
за 95% норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139
и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/18,
10/19): 1. да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона, као и 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, 13/18, 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 за 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 конкурс кандидати треба
да доставе: 1 потписану пријаву са биографијом; 2.
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 3. оверену фотокопију
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 4. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 6. уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено рано место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба НСЗ, о чему ће кандидати бити обавештени. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису
приложени сви докази, у оригиналу или фотокопији
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду), неће бити разматране.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са
доказима о испуњености услова слати на адресу
школе.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139
и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/18,
10/19): 1. да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона, као и 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, 13/18, 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 за 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 конкурс кандидати треба
да доставе: 1 потписану пријаву са биографијом; 2.
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 3. оверену фотокопију
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 4. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 6. уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено рано место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба НСЗ, о чему ће кандидати бити обавештени. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису
приложени сви докази у оригиналу или фотокопији
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду), неће бити разматране.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на
адресу школе.

ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Глоговац
тел. 035/8276-011

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа прописани су чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/17, 27/18 - др. закони и 10/19). У радни однос
у установи може да буде примљено лице под под
условима прописаним законом и то ако: да има
одговарајуће образовање, сходно чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19),
Правилником о степену и врсти наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18 и 11/19); 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да има држављанство РС, да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат за пријем у радни однос попуња-
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ва пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампан доставља установи; биографске податке, односно радну биографију,
извод из матичне књиге рођених са холограмом,
оверени препис дипломе, не старије од 6 месеци;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); уверење да се против кандидата не води
истрага, нити је подигнута оптужница, не старије
од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора, не старије од 6 месеци.
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Рок за подношење пријава је
8 дана од објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“ у
Глоговцу, Јагодина, тел. 035/8276-011.

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

Наставник филозофије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука ако имају завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16,
13/16 - исп., 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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,
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без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан
и попуњен пријавни формулар достављају школи
заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: биографију,
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању или уверења о стеченом одговарајућем
образовању ако диплома није издата (кандидат
који има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе
другог степена и оверену копију дипломе основних
академских, односно основних струковних студија),
уверење надлежне полицијске управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба да буде
издато након расписивања конкурса), оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених
(не старији од шест месеци), доказ да знају српски
језик (овај доказ доставља само кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику). Лекарско уверење (доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима) доставља кандидат који буде примљен у
радни однос, пре закључења уговора о раду. Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе, са назнаком
„За конкурсну комисију” и навести назив радног места за које конкуришете (наставник филозофије). Рок
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт
телефон: 035/563-445.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”
35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа, психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима, да кандидати 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 примања мита или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, да су држављани Републике Србије, да знају српски језик (доказ
- потврду одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио српски језик достављају само
кандидати који основно образовање нису стекли на
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни
формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним и потписаним пријавним
формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да приложе
следеће доказе: оверену фотокопију / препис сведочанства / дипломе о стеченом основном образовању,
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених; уверење суда да
против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични поступак, не старије од
6 месеци; уверење из казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног пона-

шања, не старије од 6 месеци. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији,
односно препису који мора бити оверен у складу са
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа
(„Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве се могу поднети на адресу:
Предшколска установа „Дечја радост”, Радничка 1,
Свилајнац, 35210, са назнаком: „За конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35212 Плажане

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 или 3
члана и члана 122 став 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017
и 27/2018 др. закон) и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за
педагога или психолога школе стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет односно
групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области педагошких наука,
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног
сарадника, односно положен стручни испит, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, да
има обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); 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 није правноснажно осуђиван за привредни преступ, за све кандидате, да се
не води кривични поступак није покренута истрага
против кандидата, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених са холограмом, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику), оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од
22.01.2020. | Број 865 |

35

Наука и образовање

6 месеци), потврду о радном искуству у установи на
пословима образовања и васпитања, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе), оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује), доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата, извештај просветног саветника,
ако га поседује, оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против њега њега није
покренут кривични поступак донета наредба о спровођењу истраге подигнута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци) преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно), доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно), доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима (лекарско уверење). Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Пријаве са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу
школе, лично или поштом са назнаком „Конкурс за
избор директора школе“. Ближа обавештења могу се
добити код секретара школе, радним даном од 9.00
до 14.00 часова, на телефон: 035/8631-022, e-mail:
skolaplazane@ptt.rs.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Стручни сарадник психолог
са 50% радног времена

Организатор практичне наставе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања. У радни однос може бити примљено лице под условима
прописаним законом и ако: има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 дискриматорно
понашање, да је држављаним Републике Србије, да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, преузет
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе - уверења о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу), доказ о неосуђиваности, биографију - CV.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат
после доношења одлуке, а пре закључења уговора
о раду. Докази о испуњености услова достављају
се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на телефон:
035/8472-344, код секретара школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Наставник удараљки

на одређено време, са 30% радног
времена

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: Чланом 139 Закона прописано је 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) 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 из групе кривичних 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 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана сас-

тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Чланом 140 Закона 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: 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 оговарајуће
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. Осим услова из члана 139 и 140 Закона, кандидат мора да испуњава и следеће услове и
то: обавезна писмена препорука претходног послодавца, да је обавезан рад у недељи од 5 радних дана
и по потреби и више у зависности од ангажовања
ученика за припреме за такмичење и јавне наступе.
Послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја за
кандидате који имају пребивалиште ван седишта
послодавца. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања истог у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија.

КИКИНДА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390

Секретар школе

на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће
образовање: дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са положеним стручним испитом за
секретара; секретар који има положен правосудни
или стручни испит за запослене у органима државне
управе или државни стручни испит не полаже стручни испит за секретара; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за 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. Правне
послове у установи обавља секретар. Секретар мора
да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 27/18 - др. закон) и дозволу
за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара). Секретар се уводи у посао и оспособљава за
самосталан рад савладавањем програма за увођење
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у посао и полагањем испита за лиценцу за секретара. Секретару - приправнику директор одређује
ментора са листе секретара установа коју утврди
школска управа. Секретар је дужан да у року од две
године од дана заснивања радног односа положи
испит за лиценцу за секретара. Трошкове полагање
испита из става 4 овог члана сноси установа. Министарство издаје лиценцу за секретара. Секретару који
не положи испит за лиценцу за секретара у року из
става 4 овог члана престаје радни однос. Секретар
који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима
државне управе или државни стручни испит, сматра
се да има лиценцу за секретара. Начин и програм
увођења у посао, програм, садржину, начин и рокове за полагање испита за лиценцу за секретара, састав и начин рада комисије Министарства, односно
надлежног органа аутономне покрајине пред којом
се полаже испит, садржај и образац лиценце за
секретара, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем испита за лиценцу за
секретара, прописује министар.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
доставе: оригинал или оверену копију дипломе о
стеченом висококм образовању, оригинал или оверену копију држављанства (не сатрије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, фотокопију или
очитану личну карту, радну биографију уколико има.
Опште лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног односа. Кандидат,
такође, прилаже и доказ о неосуђиваности из суда,
тужилаштва и СУП-а. Уколико кандидат има положен државни стручни испит за секретара школе,
правосудни испит или државни стручни испит за рад
у државним органима са високом стручном спремом,
може доставити оригинал или оверену копију истог.
Пријаве се подносе на адресу: Основна школа „Јован
Поповић“, Краља Петра Првог 63, 23300 Кикинда, са
назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка радника
који обавља функцију директора, са
90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за наставника стечено на: студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 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 подтачка 2 овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем.
Кандидат треба да има следећи степен и врсту образовања: професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог физичке
културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије, професор
физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта, професор спорта и физичког
Бесплатна публикација о запошљавању

васпитања, професор спорта и физичке културе.
Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе 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 и други језик на коме остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника,
лиценца. Уз пријаву (својеручно потписану) учесници конкурса достављају следећу документацију
којом доказују да испуњавају прописане услове: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању за наставника основне школе; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или уверење о положеном испиту за лиценцу за
наставника; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење);
доказ прибављен од суда опште надлежности и
одговарајуће организационе јединице Министарства
унутрашњих послова о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, односно о непостојању
подигнуте оптужнице; преглед кретања у служби са
биографским подацима.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која
је непосредно предата школи, секретаријату школе,
у затвореној коверти, пре истека рока утврђеног у
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника,
или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге
који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају
непосредно секретаријату школе или поштом на горе
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за наставника физичког васпитања”. Информације се могу добити у секретаријату школе, на телефон: 024/812-165.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“
24400 Сента, Арпадова 83
тел. 024/811-412

Наставник разредне наставе на
мађарском наставном језику

на одређено време ради замене
одсутног запосленог који је изабран на
функцију директора школе на мандатни
период од 4 године, до његовог
повратка на рад
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) и да
има стечено образовање у складу са Правилником

о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019)
предвиђено за наставника разредне наставе као и:
дозволу за рад (лиценцу); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и мађарски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност
овог услова цениће се у складу с чланом 141 став
6 ЗОСОВ-а. Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом - кретањем у служби доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела набројана у тачки
3 (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који је
прописан од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и налази се на сајту Министарства. Копије морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани
кандидат треба да достави школи пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Петефи Шандор”, Сента, Арпадова 83. Сва обавештења могу се
добити на телефон: 024/811-412.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
9 извршилаца
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или одговарајуће
више образовање. Кандидат треба да има завршену
вишу школу за образовање васпитача, високу школу
струковних студија за образовање васпитача укупно (180 ЕСПБ), специјалистичке струковне студије за
образовање васпитача (укупно 240 ЕСПБ); стечено
звање: васпитач деце предшколског узраста односно струковни васпитач специјалиста; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да је држављанин Републике
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
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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
ком се обавља васпитно-образовни рад. Радно искуство у струци у трајању од 1 године најмање; испит
за лиценцу или стручни испит у складу са законом;
без лиценце може бити примљено лице уз обавезу
да исту стекне у року од најкасније 2 године од дана
заснивања радног односа.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има високо образовање,
стечено у складу са чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовању, на студијама првог
степена (основне или специјалистичке струковне
студије) или одговарајуће више образовање; средње
образовање у трајању од четири године, стечено у
складу са чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовању; да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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 дискриминаторско понашање;
да зна српски језик и језик на ком се обавља васпитно-образовни рад. Радно искуство у струци у трајању
од 1 године најмање; положен испит за лиценцу.

Стручни сарадник - логопед

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; висока
стручна спрема: факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију - дефектолошки факултет (укупно
300 ЕСПБ); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да зна српски језик
и језик на ком се обавља васпитно-образовни рад;
положен испит за лиценцу.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 10
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти. Документа за конкурс која кандидати
треба да доставе су следећа: CV (радна биографија);
уредно испуњен и одштампан пријавни формулар
скинут са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о
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држављанству, оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци; уверена фотокопија дипломе; доказ о неосуђиваности (из казнене евиденције
МУП-а); уверење о здравственој способности - кандидат ће доставити касније, по доношењу одлуке о
избору кандидата. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара предшколске установе
и преко телефона: 0230/422-530 или 421-230.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/422-423

Избор у звање наставника страног
језика - област Филолошке науке,
ужа област Енглески језик
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; филолошке
науке, ужа област Енглески језик - докторат, магистеријум, мастер, специјализација, основне академске
студије. Поред наведене стручне спреме кандидати
треба да испуњавају и услове предвиђене Законом
о високом образовању и актима школе: држављанство Републике Србије, здравствену способност, да
нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 72 став 4 Закона о високом
образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију и стручну биографију са подацима о
досадашњем раду; оверене фотокопије дипломе или
уверења свих нивоа студија; препоруку која садржи
преглед и мишљење о научном и стручном раду
кандидата из установе у којој је кандидат изводио
наставу у претходном периоду, оцену о резултатима научног, истраживачког рада, оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности
високошколске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата постигнутих у
обезбеђивању научно-наставног подмлатка; списак
научних, стручних радова, као и саме радове које
су у могућности да доставе или да на други начин
докажу да су објављени; извод из матичне књиге
рођених; доказ о држављанству, не старији од 6
месеци; лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези
осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Комплетну документацију доставити у
штампаној верзији и на CD-у.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве и
пријаве са неодговарајућом документацијом неће
се узимати у разматрање. Конкурсну документацију
слати на адресу: Висока школа струковних студија
за образовање васпитача у Кикинди, са назнаком
„За конкурс - енглески језик“, Светосавска 57, 23300
Кикинда.

Избор у звање вишег предавача
или предавача на одређено време
на период од 5 година за област
Социолошке науке, ужа област
Социологија или Етнологија и
антропологија
УСЛОВИ: услови за вишег предавача - докторат; за
предавача - магистеријум, специјалиста академских
студија у наведеном занимању. Поред наведене
стручне спреме кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене Законом о високом образовању
и актима школе: држављанство Републике Србије,
здравствена способност, да нису правноснажном
пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл.
72 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати
уз пријаву треба да поднесу: биографију и стручну
биографију са подацима о досадашњем раду; оверене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа
студија; препоруку која садржи преглед и мишљење
о научном и стручном раду кандидата из установе
у којој је кандидат изводио наставу у претходном

периоду, оцену о резултатима научног, истраживачког рада, оцену о ангажовању у развоју наставе и
развоју других делатности високошколске установе,
оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену
резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног подмлатка; списак научних, стручних радова, као и саме радове које су у могућности да доставе
или да на други начин докажу да су објављени; извод
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству,
не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат);
доказ у вези осуђиваности кандидата прибавиће
школа службеним путем.
ОСТАЛО: Комплетну документацију доставити у
штампаној верзији и на CD-у. Неблаговремене и
непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом
документацијом неће се узимати у разматрање. Конкурсну документацију слати на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди, са назнаком „За конкурс - социолошке науке“, Светосавска 57, 23300 Кикинда.

ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83
тел. 024/811-412

Наставник физичког васпитања

на одређено време, са 2 часа недељно,
односно 10% норме, ради замене
запосленог који је изабран на функцију
директора школе на мандатни период
од 4 године, до повратка одсутног
запосленог на рад
УСЛОВИ: Поред општих услова зазаснивање радног односа изчлана 24 Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава иследеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 10/2019) и да има стечено
образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи(“Сл. гласникРС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) предвиђено за
наставника физичког васпитања као и дозволу
за рад (лиценцу); 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски и мађарски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност
овог услова цениће се у складу са чланом 141. став
6. ЗОСОВ-а. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и кретањем у служби, доставити: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правоснажном
пресудом за кривична дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6
месеци); уверење о држављанству не старије од 6
месеци; попуњен пријавни формулар који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту Министарства.
Копије морају бити оверене. Доказ о психофизичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат треба
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да достави школи пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима
слати на адресу: ОШ „Петефи Шанодр“, 24400 Сента, Арпадова 83. Сва обавештења могу се добити на
телефон: 024/811- 412.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Наставник хармонике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог по основу замене
директора у првом мандату
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставник хармонике може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чланом 140, 141
став 3 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основој музичкој школи и
то: дипломирани музичар, усмерење акордеониста;
дипломирани музичар - акордеониста; академски
музичар акордеониста; мастер музички уметник,
професионални статус - акордеониста/хармоникаш;
дипломирани музичар-бајаниста; и да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 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 кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да
достави следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству), не старији од
шест месеци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, не старији од
шест месеци; доказ о неосуђиваности, не старији од
шест месеци; доказ да зна српски језик као и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - овај
документ је потребно да достави једино изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс
спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан
решењем о изабраном кандидату може да поднесе
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жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања решења. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана.
Пријаве треба послати у затвореној коверти са назнаком „За конкурс“, на адресу:ОМШ „Петар Илић”,
Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 034/712-959.

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

Конкурс објављен 15.01.2020. у публикацији „Послови“ бр. 864 за радно место: наставник у звање ванредни или редовни професор за ужу уметничку
област Клавир, на одређено време од 5 година или
на неодређено време, исправља се и треба исправно да гласи: наставник у звање ванредни или
редовни професор за ужу уметничку област
Клавир (Клавирска музика) са пуним радним
временом, на одређено време од пет година
или на неодређено време. У осталом тексту конкурс остаје непромењен. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет,
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
исправке конкурса.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Директор установе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018,
10/2019) и услове прописане Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања
и васпитања (,,Службени гласник РС” број 108/2015)
и то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога
школе, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице које је стекло образовање на студијама другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета као лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за

кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има лиценцу за директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, у складу са одредбом
члана 140 Закона; доказ о поседовању дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника лиценцу за рад (оверену копију уверења); доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања- потврду у оригиналу или овереној фотокопији, најмање 8 година рада у области образовања
(не старије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом - лекарско уверење, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага, у оригиналу или
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих
послова о подацима из казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, у оригиналу
или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци);
уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије, у оригиналу или
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној
фотокопији (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га кандидат
поседује, у супротном потребно је доставити потврду надлежне Школске управе да није вршен стручно
педагошки надзор кандидата, а за кандидате који
су претходно обављали дужност директора школе
доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања( ако га кандидат поседује); оверен препис/фотокопију лиценце
за директора школе ( ако га кандидат поседује);
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.
Доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе
који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и комплетном документацијом доставља лично или
поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 36103 Краљево, Излетничка 10, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе“. Кандидати који лично достављају
пријаву на конкурс исту могу доставити у периоду
од 09.00 до 12.00 часова. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети
у разматрање. Ближе информације могу се добити
у секретаријату школе лично или позивом на телефон: 036/379-700.
22.01.2020. | Број 865 |
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ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме .За радно
место конкурише кандидат који мора испуњавати услове конкурише кандидат који поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених
Законом о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и
95/2018-аут.тум.) мора испуњавати и посебне услове
за пријем у радни однос предвиђене чл. 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018-др.закони и 10/2019) и то да: има одговарајуће образовање (образовање је прописано Правилником о организацији и систематизацији послова у Електро-саобраћајној техничкој школи „Никола
Тесла” у Краљеву) и то стечено 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
из области економских наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области економских наука; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи лично, или поштом на адресу: Електро-саобраћајна техничка школа „Никола
Тесла” у Краљеву, Доситејева 44б, 36000 Краљево.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу
документацију којом се доказује испуњеност услова
предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању
- оригинал или оверена фотокопија (достављају сви
кандидати); извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе (не старији од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем 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
образовне установе да је кандидат положио испит
из познавања српског језика, оригинал или оверена
фотокопија); уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Пожељно је да кандидат уз пријаву приложи
и кратак CV у којем ће бити наведен контакт телефон кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве уз
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које нису приложени сви потребни докази неће се
узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао директор у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Електро-саобраћајне техничке
школе „Николе Тесле” у Краљеву. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
из претходног става, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор и проверу знања рада на
рачунару са кандидатима са листе из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе, преко телефона: 036/312-601.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“
37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Наставник математике
са 78% радног времена

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме
одређеног занимања, у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из 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 има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се доставља
пре закључивања уговора о раду); да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије. Кандидати попуњавају пријаву
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, а лица која су стекла звање мастер достављају
још и оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом потврђују да имају завршене основне академске студије студијског програма; да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик (доказ су обавезни да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику)
- доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског
језика; доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве достављати на горенаведену адресу,
лично или поштом.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ

37220 Брус, Братиславе Петровић бб
тел. 037/3825-167

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поред услова у погледу степена и врсте
образовања према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника из општеобазовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама, кандидат реба да испуњава и услове предвиђене чланом 140 и чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3. да је извршена психолошка процена способности
за рад са децом и ученицима, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да има знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад, 6. да није осуђиван правоснажном пресудом з
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања - уверење из казнене евиденције МУП-а
не старије од месеци (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовноваспитни рад
(осим за кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима). Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или пуем препоручене
поште, на горе наведену адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
16220 Грделица, 29. новембар бб
тел. 016/3426-057

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до његовог повратка
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) виоско образовање на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, и то: (1) студије другог степена из научне,
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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 10.09.2005.
године; Кандидат из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног лица
ил родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; лекарско уверење којим се доказује да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије са којим се
доказује да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица, или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођенх (нови образац у оригиналу или овереној фотокопији); доказ о знању српског језика и
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику). Пријаву на конкурс са правноваљаним доказима о испуњености услова доставити
на адресу школе, са назнаком “Конкурсној комисији
за пријем у радни однос”. Пријаве се подносе лично или путем поште на горе наведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 016/3426-057.
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Наставник предметне наставе наставник српског језика
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника предметне наставе - наставник српског
језика може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: учесник конкурса поред општих
услова предвиђених Законом о раду („Службени
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), треба да
Бесплатна публикација о запошљавању

испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139. став
1. тачке 1) - 5), 140 ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони и
10/19, у даљем тексту: Закон) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту:
Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима којима су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (које је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу).
Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има
има образовање из претходног става. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5)
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Звање: професор српског језика и
књижевности; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске
књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; професор српскохрватског
језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност,

Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком); мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска филологија (српски језик и
књижевност), Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књижевности); професор српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из области филолошких наука;
професор југословенске књижевности и српског
језика; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет).
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да
поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само учесник
конкурса који је променио презиме, односно име
после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци);
оригинал доказа надлежне полицијске управе да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
а за лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним
студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета (само учесник конкурса који има завршене
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука);
оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стекао на високошколској установи у току студија
или након дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним
испитима из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа
одговарајуће високошколске установе о положеном
испиту из српског језика (само учесник конкурса који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе
из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу,
обавезан је да наведено образовање стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лицен22.01.2020. | Број 865 |
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цу. Услови за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа. Рок за
пријављивање на конкурс је осам дана од дана
објављивања истог. У поступку одлучивања о избору
кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова за пријем у радни однос из члана 139 Закона,
врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима, сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду, доставља уверење о психичној, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе. Пријаву послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14

Педагог школе

са 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одговарајуће
образовање у складу са чл. 140-143 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018-други закон и 10/2019) и
Правилником 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) и то: професор педагогије,
дипломирани педагог-општи смер или смер школске
педагогије, дипломирани школски педагог-психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани
педагог-мастер; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен
и одштампан пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци);
доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде
- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија
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уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу), за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно члану
142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија)
да лице није осуђивано 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 противполне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комосија коју именује директор, избор се врши у
складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандитати изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве доставити лично или слати
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Наставник биологије

са 50% радног времена
УСЛОВИ: на основу Правилника о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 11/201 ), послове наставника биологије
може да обавља: професор биологије; дипломирани
биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани
биолог - смер заштите животне средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије; професор биологије - географије;
професор биологије - хемије; професор биологије физике; професор биологије - информатике; професор биологије - математике; дипломирани професор
биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер;
дипломирани професор биологије - хемије, мастер;
дипломирани професор биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер;
дипломирани биолог заштите животне средине;
мастер биолог; мастер професор биологије; мастер
професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије; мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије биологије. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање
радног односа и посебне услове предвиђене чланом
139. и чланом 140 и 142. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 и 10/2019), као и из члана 142. став 1. истог
закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог

закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова) доказ – уверење надлежне установе. Образовање из става 1.
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; диплому о стручној
спреми стеченој 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, односне групе предмета;
студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
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 предмет. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (доставља у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу) и то: потврду високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије; уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом); уверење о
неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење полицијске управе и уверење
надлежног суда); лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима - доставља се пре закључења
уговора о раду). Уверења не треба да буду старија
од 6 месеци. Рок за пријаву је 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У
НИШУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

У конкурсу Факултета заштите на раду у Нишу за
избор у звање и заснивање радног односа са пуним
радним временом једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу научну област
Технологије и технички системи заштите, објављеном дана 15.1.2020. године, врши се следећа исправка: у делу УСЛОВИ, уместо текста: “Ближим критеријумима за избор у звање наставника Универзитета
у Нишу у пољу друштвено-хуманистичких наука”,
треба да стоји текст: “Ближим критеријумима
за избор у звање наставника Универзитета у
Нишу у пољу техничко-технолошких наука”.
У осталом делу конкурс остаје непромењен. Рок за
пријављивање кандидата од 15 дана почиње да тече
од дана објављивања исправке конкурса у публикацији „Послови”.

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

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
- поновни конкурс

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства, за
45% норме часова
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице,
под условом 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 психичку,
физичку и здраствену 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 језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски и босански). Уз одштампани
примерак пријемног формулара који је прописан на
званичној 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 горенаведену адресу. Конкурс
је отворен 8 дана од дана оглашевања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрити. Контакт телефон: 020/321-048.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембра 163
тел. 020/318-198

Наставник предметне наставе
- пословна информатика (40%
радног времена) и рачунарство и
информатика (60% радног времена)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка породиље са боловања,
настава се изводи на српском и
босанском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. има одговарајуће високо образовање сходно члану 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/17, 27/18 и 10/19), као и степен и врсту образовања по Правилнику о врсти и степену образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија,
право и администрација („Службени гласник РС”,
број 16/2015, 11/2016 и 2/2017) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних 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 затвора у трајању од 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 кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
одштампани примерак пријемог формулара на званичној интернет страници Минстарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да
доставе 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. знање
српског и босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим или високим образовањем на
српском и босанском језику или да је кандидат положио испит из наведених језика по програму одговарајуће високошколске установе, сходно члану 141
Закона о основама система образовања и васпитања
- оригинал или оверена фотокопија; 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 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 новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију кандидати могу лично доставити школи
или путем поште на горенаведену адресу. Ближе
информације се могу добити у секретаријату школе
на горенаведени број телефона.

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор математике

са 33% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
одсуства са рада ради неге детета, а
најдуже до 21.05.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање и да испуњава одређене услове, у
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа: доказ о стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
уверење да лице није кажњавано или осуђивано (за
дела која су наведена); уврење да се не води кривични поступак и истрага, лекарско уверење, а обавезно доставити: доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) из члана 142 става 1
Закона о основама система образовања и васпитања
(од најмање 30 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова). Пријаве са документацијом
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити путем телефона: 020/821-110.

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 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 условом прописаним Законом и ако: 1) има
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену спосбност 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) држављанство Републике Србије;
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Наука и образовање

5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Образовање наставника, васпитача и
стручних сарадника из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина у складу са чланом 142 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник је
обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. 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. Пријаве са потпуном документацијом
слати на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Информације се могу добити и на горе наведени број телефона. Напомена: конкурс је поновљен.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/320-417

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мутидисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставнике те врсте школе и подручја рада, педагога и психолога; 2. да је прошао обуку и положио испит за
директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да у року од
2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања,
„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 и
10/2019); 3. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); 4. да има
најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања и давања
мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарјућим образовањем из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити

44

| Број 865 | 22.01.2020.

изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе
наведених услова, има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трјању
од три године или више образовање, за наставнике
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора школе и најмање десет година рада
у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања. Докумената која се достављају уз пријаву на конкурс: 1.
оригинал или оверен препис / фотокопија дипломе о
стеченом образовању; 2. оригинал или оверен препис / фотокопија дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. оригинал или оверен
препис / фотокопија уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кадидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит
за директора школе); 4. оригинал или оверен препис
/ фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије; 5. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд, уверење о некажњавању - МУП,
уверење Привредног суда у Краљеву); 6. потврда о
радном искуству, односно годинама рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања; 7. потврда одговарајуће установе
де је кандидат положио испит из српског и босанског језика (осим кандидата који су средње, више
или високо образовање стекли на српском и босанском језику, што доказује оригиналом или овереним
преписом/фотокопијом дипломе за наведени ниво
образовања); 8. лекарско уверење; 9. оригинал или
оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге
рођених; 10. оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); 11. оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
извештај просветног саветника (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора
установе); 12. преглед кретања у служби са биографским подацима; 13. доказе о својим стручним и организационим способностима. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса могу се поднети лично у затвореној
коверти или препорученом поштом на горе наведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на горе наведени телефон.

НОВИ СА Д
СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
21000 Нови Сад
Булевар краља Петра Првог 38

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
- др.закони и 10/2019), као и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015).
За директора школе може бити изабрано лице које
има: одговарајуће високо образовање, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета

и (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, у
ком случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; испуњава услове за наставника средње стручне школе у подручју
рада Машинство и обрада метала, за педагога и психолога школе; дозволу за рад (лиценцу) наставника или стручног сарадника; лиценцу за директора
школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора школе положи у року од две године од дана
ступања на дужност, због чега се пријава таквог
кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном); психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање српског језика; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс
кандидат за директора школе подноси: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби; 2.
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); 4. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 5. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија); 6. уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак за кривична дела из члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 7. доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење
привредног суда, не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија); 8. доказ о знању српског језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику;
у том случају кандидат доставља писани доказ да
је положио српски језик по програму одговарајуће
високошколске установе); 9. оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; 10. оверену фотокопију лиценце
за директора школе (ако је кандидат поседује); 11.
потврду о радном искуству, односно да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања; 12. оверену фотокопију доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника, само ако
кандидат поседује); 13. оверену фотокопију доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора
установе). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом подносе се препорученом пошиљком или лично на адресу: Средња машинска школа,
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Булевар краља Петра Првог 38, 21000 Нови Сад, са
назнаком „Пријаве на конкурс за избор директора”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Достављена документација не враћа
се кандидату. О резултатима конкурса кандидат ће
бити обавештен након пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Ближа обавештења
о конкурсу могу се добити код секретара школе школе, на телефон: 021/442-057, радним даном од 10 до
14 часова.

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
Тител, Милоша Црњанског 3

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова
секретара школе може да буде примљен кандидат
који поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/2018 - аут. тумачење), испуњава и следеће услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019): 1. да
има одговарајуће високо образовање: стручну спрему/образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) из области правних наука или стручну спрему / образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из
области правних наука; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способности за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела 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 лице за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанства Републике Србије; 5. знање српског језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад у школи. Докази о испуњености наведених услова саставни су део пријаве на
конкурс, изузев доказа из тачке 2, који се прибавља
пре закључења уговора о раду. Кандидати који се
пријављују на конкурс попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност прописаних
услова, и то: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; лица која
су стекла академско звање мастер у обавези су да
доставе и оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним академским студијама); 2. доказ да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139
став 1 тачка 3 Закона (оригинал или оверену фотокопију уверења о некажњавању из МУП-а, не старије
од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења из надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, подигнута оптужница или да се неводи истрага (не старије од шест
месеци); 3. уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4. извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверену фотокопију);
5. доказ о знању језика (српског језика) на коме се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; 6.уверење о положеном испиту
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за лиценцу за секретара или положеном стручном
испиту за секретара, правосудном или стручном
испиту за запослене у органима државне управе или
државном стручном испиту (оригинал или оверена
фотокопија) ако кандидат има положен неки од ових
испита; 7. радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће
се узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који су изабрани у ужи избор упутиће се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће
Конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ
„Светозар Милетић” Тител, с тим што ће кандидати о
тачном датуму и времену разговора бити обавештени на адресу односно број контакт телефона који су
навели у својој пријави. Пријава на конкурс заједно
са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место секретар школе”, поштом на
адресу школе: ОШ „Светозар Милетић“ Тител, Милоша Црњанског 3, 21240 Тител или се могу предати
лично у секретаријату школе, сваког радног дана од
08.00 до 13.00 часова. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве уз које су приложене неоверене фотокопије тражених доказа биће одбачене закључком
конкурсне комисије. За све додатне информације о
конкурсу, заинтересовани кандидати се могу обратити Наташи Миленковић, сваког радног дана од 08.00
до 13.00 часова. Телефон за информације: 021/2960031.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Теоријска и
примењена математика

и заснивање радног односа на одређено
време у трајању од 5 (пет) година за 1
(једног) извршиоца са пуним радним
временом, почев од дана ступања на
снагу уговора о раду
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области примењена
математика или математичке науке, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи,
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак
радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака
дипломама са свих нивоа студија. За дипломе стечене у иностранству потребно је приложити: доказ о
признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство;
6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно
осуђиван за кривично дело против полне слободе,

фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи; 7. фотокопије објављених
научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних
остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу
научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира, 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским
студијама, 9. попуњен електронски образац: реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника - УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф.
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje. 10. Кандидат исти треба да пошаље не
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном
за пријаву кандидата. 11. За сваку одредницу коју
кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у
удружењима, одборима, органима управљања и сл.,
неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се
јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у
комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад који представља услов за избор у звање наставника у штампи,
неопходно је да аутор приложи потврду уредништва
часописа са подацима о називу чланка, ауторима и
завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на
горе наведену адресу. Комисија ће разматрати само
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8
(осам) дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН”
21412 Гложан, Јозефа Марчока бб
тел. 021/788-014

Наставник словачког језика

за 94,44% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
обављања функције, а најкасније до
14.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду
треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019), да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверен препис (копију) дипломе о одговарајућем образовању; оргинал/оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци од дана објаве конкурса; оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених, не
старије од 6 месеци од дана објаве конкурса; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности издатог од надлежне ПУ-МУП-а, не старије од 6 месеци
од дана објаве конкурса; доказ да кандидат зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад-словачки језик; радна биографија
и телефон за контакт. Кандидат који буде изабран,
22.01.2020. | Број 865 |
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пре закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се
у оригиналу или овереној копији. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
26204 Опово, Бориса Кидрича 106

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17,
27/18 и 10/19), у даљем тексту: Закон: А) 1) има
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и 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. Докази о испуњености услова из
тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Б) Одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) члана 140 Закона мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајуће предмете, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Дужност директора предшколске установе
може да обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за васпитача
или стручног сарадника, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора предшколске установе може да обавља
лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона, за васпитача, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање
10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од 2 године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уколико се на конкурс пријављује лице које
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је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашљег вредновања.
Пријава са потребном документацијом подноси се у
затвореној коверти са назнаком: КОНКУРС за директора предшколске установе „Бамби“, на адресу:
Бориса Кидрича 10б, 26204 Опово. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
часопису „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Наставник предметне наставе математика
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и ако: 1.
има одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018,
10/2019) и чланом 3 тачка 9 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019): професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар; мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике
и информатике, 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5.
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-

чено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има горе наведено образовање. Пријаве доставити на адресу: ОШ “Јован Јовановић Змај”
Панчево, Змај Јове Јовановића 3, у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”,
са назнаком “За конкурс”. На конкурс је потребно
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву са биографијом; оверену фотокопију
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту
(лиценца); оригинал или оверена фотокопија извода
из МК држављана, не старија од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија извода из МК рођених;
оригинал или оверена фотокопија извода из казнене
евиденције, који издаје МУП Србије, као доказ о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика, као језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се
сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи
конкурсна комисија, коју именује директор. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на бројеве телефона које су навели у
својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се обавити у просторијама школе, а о месту и времену ће
бити благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013-318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе
- наставник информатике и
рачунарства

на одређено време, са 45% радног
времена, ради замене запосленог коме
мирује радни однос због избора на
функцију директора школе место рада
Панчево
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон и
10/2019, даље Закон) као и Правилником о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: да
има одговарајуће високо образовање, 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 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 10.09.2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
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); доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији 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).
Напомена: у складу са чл. 154 и 155 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, као
и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве
на конкурс доставити лично или поштом на адресу
школе: ОШ „Свети Сава” Панчево, Војвођанска бб, у
року од 8 (осам) дана од дана објавливања конкурса,
са назнаком „За конкурс”.

ПИРОТ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник правне групе предмета
(Право - 40%, Уставно и привредно
право - 20% и Устав и права грађана
- 5%)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
65% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
(у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања):

професор филозофије и социологије; мастер професор предметне наставе; мастер правник; дипломирани политиколог за међународне послове.
Лице из тачке 8 овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене
основне академске студије из области права.
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја прилажу оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена,
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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; извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
достављају и доказ да познају језик на коме се остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија
дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или
оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси лично или се шаље
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и на
огласној табли Националне службе за запошљавање
у Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

1. Право - 40%: дипломирани правник; мастер
правник, претходно завршене основне академске и
мастер студије у области правних наука.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

2. Уставно и привредно право - 20%: дипломирани правник; мастер правник, претходно завршене
основне академске и мастер студије у области правних наука.

Наставник техничког и
информатичког образовања

3. Устав и права грађана - 5%: дипломирани
правник; професор социологије, односно дипломирани социолог; дипломирани политиколог, наставни
смер; дипломирани политиколог, смер међународно-политички, професор социологије и филозофије;
Бесплатна публикација о запошљавању

18300 Пирот, Занатлијска бб

са 50% норме, на одређено време
ради замене запослене на трудничком
боловању, до њеног повратка
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану
139 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања, лице треба да: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају и посебне
услове из члана 3 тачка 13 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи: професор техничког образовања,
професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања,
професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства,
професор електротехнике, професор техничког
образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и
основа технике, професор техничког образовања и
хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања и васпитања, професор
политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и
графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике
и медијатекарства, професор техничког образовања
и медијатекар, дипломирани физичар - професор
физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани професор
технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике
и информатике, - мастер професор информатике и
технике, - професор основа технике и информатике;
мастер професор технике и информатике за електронско учење; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
области техничког и информатичког образовања).
Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од
осам семестара. Пријава са доказима о испуњавању
услова подноси се на горенаведену адресу или у
просторијама секретаријата школе у року од 8 дана
од дана објављиваља конкурса. Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе (фотокопија) о
завршеном школовању, уверење о држављанству,
извод из МК рођених.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12223 Голубац, Рудничка 9

Наставник српског језика

са 95% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, односно
до 27.11.2020. године, место рада:
издвојено одељење у Добри удаљено 24
км од матичне школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
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прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019), као и да имају одговарајуће образовање прописано 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). Докази:
1) да кандидат има одговарајуће образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије) или б) на студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик - образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику. Докази о испуњености
услова о одговарајућем образовању, о неосуђиваности и знању српског језика саставни су део пријаве за конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће Конурсна комисија, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију послати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу
је секретар школе, телефон: 012/678-129. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Финансијско-административни
сарадник

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:
За медицинску сестру - васпитача: 1) више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије),
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог
узраста; средње образовање у трајању од четири
године; положен испит за лиценцу; 2) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом;
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3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
За финансијско-административног сарадника: 1) високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на студијама у трајању до три године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; најмање 3 године радног искуства; познавање рада на рачунару; општа
здравствена способност; 2) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; 3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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 горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац и преко телефона: 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ГАЛЕБ”
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос за васпитача може бити
примљено лице под условима прописаним Законом
и ако има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године као и одговарајуће

више образовање. Услови за рад: а) да кандидат
има одговарајуће образовање, б) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије;
д) да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из
тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) доставља се пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Уз пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, лично или на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА”
12312 Смољинац
тел. 012/283-328

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
боловања и одсуства ради неге детета,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
за пријем у радни однос у складу са чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Сл. гласник РС”, бр. 8/17, 27/18 - др. закони, 10/19
и 27/18 - др. закони), односно да: имају одговарајуће
образовање (у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, „Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 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 утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије и знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријавни формулар сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати треба да
приложе следеће доказе о условима за пријем у радни однос: потписану биографију, доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (оригинал/оверену
фотокопију уверења о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
као и оверену фотокопију додатка дипломи уколико је додатак издат; оригинал / оверену фотокопију
уверења о неосуђиваности, доказ о знању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на језику на
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Наука и образовање

коме се изводи образовно-васпитни рад, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика).
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона: 012/283-232 и
012/283-328. Адреса на коју се достављају пријаве:
ОШ ,,Дража Марковић Рођа”, Маршала Тита 6, 12312
Смољинац. 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.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „9. ОКТОБАР“

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

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, уверење о држављанству, да
нису осуђивани за кривична дела предвиђена чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основима система, не
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се
достављају лично у секретаријату школе, од 8 до 14
сати, или поштом нагоренаведену адресу. Контакт
лице: секретар школе, Даниел Ранковић 064/1943808.

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ

Наставник енглеског језика

11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
директора на радно место за које се
расписује конкурс

Наставник физике

УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017);
психичка, физичка и здравствена способност за рад
у установи; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије;знање српског језика.У поступку
одлучивања о избору наставника математике конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Школи. Уз пријавни формулар
кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању
услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању,
доказ о неосуђиваности а (прибавља се у МУП-у) и
доказ о држављанству Републике Србије(оверене
фотокопије или у оригиналу). Кандидати са завршеним мастер студијама достављају и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским
студијама. Кандидат који је већ радио у установи
образовања дужан је да уз пријаву на конкурс достави и мишљење директора школе у којој је радио које
ће садржати и евентуалне резултате са такмичења,
као и фотокопију записника записника о извршеном
стручно-педагошком надзору уколико га је било.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора
кандидата. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу школе: 11300 Смедерево, Улица
слободе 3.

на одређено време до повратка одсутне
запослене
за 60% радног времена, на одређено
време до 31.08.2020. године
за 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство РС;
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен
пријавни формилар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому или уверење о завршеном факултету
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности; уверење о држављанству; лекарско
уверење подноси примљени кандидат пре закључења уговора о раду; доказ о знању језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговаруће образовање стекли на том
језику). Пријаве слати на горе наведену адресу, са
назнаком „За комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”
Милошевац, Трг јединства 13
тел./факс: 026/802-233

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и члана 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, као и да доставе све неопходне
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике
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ОШ „СВЕТИ САВА”

11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/633-999

Наставник српског језика

ради замене одсутне запослене до
повратка на рад
УСЛОВИ: 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; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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, није утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом;
држављанство Републике Србије; да кандидат 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. Документа
се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама. 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: 026/663-999
(секретар) или 026/663-990 (директор).

Наставник енглеског језика

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене,
издвојено одељење у Вучаку
УСЛОВИ: на основу члана 154 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и
10/2019), 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; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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,
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против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, није
утврђено дискриминаторно понашање у складу са
законом; држављанство Републике Србије; знање
српског језика и језика 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. Документа
се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама. 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: 026/663-999
(секретар) или 026/663-990 (директор).

СОМБОР
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству не старије од шест
месеци; 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); оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству;
уверење основног суда да није покретнута истрага
или подигнута оптужница; уверење из МУП-а; уверење из трговинског суда да лице није под истрагом или осуђено за дела из привредног криминала;
положен испит за директора (ако га лице поседује);
доказе о резултатима стручно-педагошког надзора у
свом раду; предлог програма рада директора школе;
извод из МКР за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима - лекарско уверење (може
из досијеа, тј. старо, а кандидат који буде изабран
ће накнадно пре закључења уговора доставити
ново лекарско уверење). Сви наведени документи
морају бити у оригиналу или оверене копије. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу школе:
ОШ “Бора Станковић”, Жарка Зрењанина 90, 25255
Каравуково. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко броја телефона: 025/762-095.

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Директор

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања и васпитања из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система обтразовања и васпитања, стечено: 1) на студијама другог степена: мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, уз које кандидат 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; дозвола за рад (лиценца) наставника, васпитача и стручног сарадника; положен испит
за директора школе (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност,
а ако не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна српски језик; 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; да има најмање осам година
рада у образовно-васпитној установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
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22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/714-052

Васпитач

5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање прописано
чл. 140 и 141 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017); 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 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; 3) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1),
2), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из тачке 3) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријавни формулар са доказима о испуњености
услова доставити на горенаведену адресу или лично
у установу, сваким радним даном од 8 до 14 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све додатне информације могу се добити на
телефон: 022/714-052.

Посао се не чека,
посао се тражи

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића17а
тел. 022/560-614

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице које испуњава следеће услове и ако: 1) има
одговарајуће средње образовање - медицинска сестра - васпитач; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на
конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз одштампани формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о некажњавању
из МУП-а, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ о
о знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно
је да достави уверење да је положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће
установе); извод из матичне књиге рођених. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” НСЗ. Пријаве се подносе на адресу: ПУ
„Бошко Буха”, Инђија, Душана Јерковића 17а, са назнаком „Пријава на конкурс”. Информације о конкурсу
могу се добити у предшколској установи и на телефон: 022/560-614, радним даном од 07.00 до 14.00
часова. Изабрани кандидат је дужан пре закључивања уговора о раду да достави лекарско уверење
о здравственој способности. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године или на студијама првог степена (основне
академске, основне струковне, специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем - васпитач; мора имати
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
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бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
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 мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне формулар
за пријаву на конкурс који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампан и попуњен формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверена фотокопија извода из казнене
евиденције из МУП-а (не старијег од 6 месеци); да
кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци;
доказ о знању српског језика на коме се остварује
васпитно-образовни рад ( кандидат који није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из
српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију
(нови образац са холограмом-трајно важење). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Изабрани кандидат је дужан пре закључивања уговора о
раду да исто достави. Рок за подношење пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се
подносе на адресу: Предшколска установа „Влада
Обрадовић Камени“, Школска 6, 22410 Пећинци, са
назнаком „Пријава на конкурс” или доставити лично у секретаријат установе. Информације о конкурсу
могу се добити у предшколској установи и на телефон: 022/2436-052, радним даном од 08.00 до 14.00
часова.

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“
22240 Шид, Лазе Костића 2
тел. 022/2712-529

Психолог
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла психолога може да буде примљено лице које поред
општих услова прописаних Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, и то
ако: 1) има одговарајуће образовање: високо образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, (а) професор психологије; (б)
Бесплатна публикација о запошљавању

дипломирани психолог; (в) дипломирани школски
психолог - педагог; (г) дипломирани психолог, смер
школско-клинички; (д) дипломирани психолог - мастер; (ђ) мастер психолог. 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. Додатна знања испити и радно искуство:
дозвола за рад - лиценца. Докази о испуњавању
услова: диплома о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); личну
биографију (CV); сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 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 подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Мирјана Перовић 022/2712-529. Адреса на
коју се подносе пријаве: Гимназија „Сава Шумановић” Шид, Лазе Костића 2, 22240 Шид. Пријаве се
подносе у затвореној коверти са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос”. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна Комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са децом и ученицима. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису предложени сви тражени докази биће одбачене закључком конкурсне комисије.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић
Братства бб
тел. 024/4738-071

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора основне школе
може да буде лице које испуњавава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 и 10/19): 1) да има
одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, за педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине или одговарајуће научне или стручне области или области
педагошких наука, образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) дозволу за рад наставни-

ка и стручног сарадника; 3) обуку и положен испит
за директора установе; 4) најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника
ове врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) има држављанство Републике Србије; 8) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат за директора школе уз пријаву
је у обавези да приложи: препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању у складу са одредбом члана 140 Закона, не
старије од 6 месеци; препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца), не старије од 6 месеци; доказ о радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (лекарско уверење); уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
Законом, из члана 139 став 1 тачка; 3) уверење из
суда опште надлежности да против кандидата није
покренута истрага или се води кривични поступак,
уверење Привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности - уверења морају бити са датумом
после објављивања конкурса, уверења о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника уколико га поседује); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања, уколико се на конкурс пријављује лице који је претходно обављало
дужност директора школе; биографију са кратким
прегледом кретања у служби; доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику (доставља се доказ да
је кандидат положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); доказ
о савладаној обуци и положен испит за директора
установе - уколико га поседује. Фотокопије докумената морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Изабрани директор који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од 2 године од дана
ступања на дужност. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и комплетну документацију
доставља лично или поштом на адресу: ОШ „Никола Ђурковић“, 24323 Фекетић, Братства бб, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла22.01.2020. | Број 865 |
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говремене пријаве неће се узети у разматрање. Све
информације у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе, на тел. 024/4738-071.

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

Наставник за избор у звање
предавача и заснивање радног
односа из области Физичко
васпитање и спорт, ужа научна
област Физичко васпитање и спорт
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: факултет физичке културе или факултет за
спорт и физичко васпитање, доктор наука, магистар
наука или специјалиста, објављени научни односно
стручни радови у научним часописима и зборницима, са рецензијама, показује способност за наставни
рад, и позитивна оцена за наставно-педагошки рад
од стране студената.

Наставник за избор у звање
предавача и заснивање радног
односа из области медицинских
наука, ужа научна област
Превентивне медицинске науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: медицински или фармацеутски факултет, доктор медицинских или фармацеутских наука, магистар медицинских наука или специјалиста
превентивних грана медицине, објављени научни
односно стручни радови у научним часописима и
зборницима, са рецензијама, показује способност за
наставни рад, и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената.

Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом и заснивање
радног односа из области Физичко
васпитање и спорт, ужа научна
област Физичко васпитање и спорт

научни односно стручни радови у научним часописима и зборницима, са рецензијама, показује способност за наставни рад, и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената.
ОСТАЛО: остали услови су утврђени Законом о високом образовању, Статутом Школе, Правилником о
избору у звања наставника и сарадника, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у складу са којима ће бити извршен избор
између пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са
свим битним подацима, кретање у професионалном
раду (установа, факултет, универзитет или фирма,
трајање запослења и звање - навести сва звања),
списак радова и саме радове. Остале податке: о
наставном раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима;
доприносу локалној и широј заједници; признањима
и наградама. Докази у овереној фотокопији: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
све високошколске дипломе и додатак дипломи или
нострификације диплома стечене у иностранству,
доказ надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом и није кривично осуђиван.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивљња у
публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс подносе се на адресу: Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и тренера у Суботици,
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у
електронској форми (на компакт диску-CD). Упућују
се кандидати да користе Образац пријаве на конкурс
који се налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир и неће бити разматране.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ“

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Директор

на одређено време од 3 године

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: факултет физичке културе или факултет
за спорт и физичко васпитање, доктор наука, да
показује смисао за наставни рад, објављени стручни
радови у одговарајућој области и позитивна оцена за
наставно-педагошки рад од стране студената.

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 88/17, 27/18 - др. Закон и 10/19), односно: 1. да
има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно за групу предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области из
области педгошких наука, с тим да студије првог
степена морају бити из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно за групу
предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним

Наставник вештина и заснивање
радног односа из области Физичко
васпитање и спорт, ужа научна
област Физичко васпитање и спорт
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена по пропису који уређује високо образовање од 10.09.2005.
године из уже стручне области Физичко васпитање
и спорт, објављени стручни радови у одговарајућој
области, показује способност за наставни рад, и
позитивна оцена за наставно-педагошки рад од
стране студената

Наставник за избор у звање
предавача и заснивање радног
односа из области медицинских
наука, ужа научна област Клиничке
медицинске науке
са 30% норме, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: медицински факултет, доктор медицинских
наука, магистар медицинских наука или специјалиста радиологије или интерне медицине, објављени
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правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да против њега није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за неведена кривична дела; непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; 5. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за приврдени преступ у вршењу
раније дужности; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. да зна српски језик као језик на којем се
оствараује образовно-васпитни рад; 8. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 9. да има обуку и положен испит за директроа
установе; 10. да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно,
ако се на конкурс пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, дужнност директора основне школе може обављати и
лице које има одговарајуће образовање из чл. 140
став 3 овог Закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке студије)
или на студијама у трајању од три године, или више
образовање наставника те врсте школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада, на пословима васпитања
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе у предстојећем мандатном периоду; 2.
диплому о стеченом одговрајућем образовању; 3.
уверење о положеном испиту за лиценцу, стручном
испиту за наставника, односно за стручног сарадника (дозволу за рад); 4. доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5. уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима конкурса (не старије од 6
месеци); 6. уверење привредног суда да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); 7.
уверење надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношења решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога
за наведена кривична дела, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом
(не старије од 6 месеци); 8. уверење о државаљњанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 9.
извод из матичне књиге рођених; 10. доказ о резултату стручно-педгошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује; 11.
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора
школе; 12. доказ о знању српског језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (овај доказ, у виду
потврде да је канидат положио испит из српског
језика, доставља кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику); 13. доказ о
похађању обуке и положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматарати
непотпуном, а изабрани канидаат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора
школе); 14. лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сва потребна документација се подноси у оригиналу или овереним копијама. Пријава на конкурс
са доказима се подноси препорученом пошиљком
или лично на адресу школе, у затавореној коверти
са назнаком „Конкурс за директора”. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављаивања конкурса. Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се
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узети у обзир и разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматра се
и пријава која је предата препоручном поштом и
тада се као дан пријама рачуна дан када је пошта
примила пошиљку. Ако рок за пријем пријава пада
у недељу или дане државног празника, помера се
за следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се она пријава која у прилогу садржи документа
којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе на телефон: 015/282-218. О резултатима
конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8
дана од дана пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете, науке и трехнолошког развоја Републике Србије.

ОШ “ЖИКА ПОПОВИЋ”
15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/513-134

Професор физичког васпитања

са 80% радног времена, матична школа
Владимирци
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање предвиђено Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи. Документа која се достављају уз
пријаву: радна биографија, попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена копија, извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
копија, диплома о стеченом образовању - оригинал
или оверена копија, доказ о неосуђиваности за дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања - оригинал или оверена
копија, доказ о знању српског језика (за кандидате
који образовање нису стекли на српском језику).
Оверене копије не смеју бити старије од шест месеци.
ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује директор
утврдиће испуњеност услова за пријем у радни однос
кандидата из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене, након чега ће обавити
разговор са кандидатима са листе. Решење о избору кандидата комисија доноси у року од осам дана
од дана обављеног разговора. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријавни формулар са потребном
документацијом доставити на адресу: Основна школа „Жика Поповић”, Светог Саве бб, 15225 Владимирци или доставити лично на наведену адресу. Све
информације могу се добити на телефон: 015/513134, сваким даном од 8 до 12 часова.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

В РА Њ Е
ВИСОКА ШКОЛА
ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Предавач или виши предавач за
ужу научну област Производне
технологије у машинском
инжењерству
на одређено време од 5 године

УСЛОВИ: Услови за предавача: академски назив
магистра наука, завршен машински факултет, 3
године радног стажа у настави у високошколској
установи из уже области за коју се бира. Услови за
вишег предавача: научни назив доктора наука, завршен машнски факултет, 5 година радног стажа у
настави у високошколској установи а у звању предавача радни стаж од 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање
су прописани члановима 73 и 74 Закона о восоком
образовању, Статутом и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника и сарадника. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних и стручних
радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству) подносе се на
адресу: Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање, Ф. Филиповића 20, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник руског језика

у централној школи у Џепу, са 44,44%
(8 часова) радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета)

Стручни сарадник - педагог

у Основној школи „Војвода Радомир
Путник” Џеп, са 50% (10 часова)
радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета)

Учитељ

у издвојеном одељењу у Ружићу, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка
раднице са боловања)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, да кандидат има одговарајуће образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву
приложити: пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверени доказ о
школској спреми (диплома), уверење о држављан-

ству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених (оверен), потврду високошколске установе
о остварености најмање 30 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (лице које
је стекло високо образовање по пропису почев од
10. септембра 2005. године), потврду да лице није
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Лице мора да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду и то од стране лица које је примљено
по конкурсу. Проверу психофизичких способности
за рад са ученицима обавља надлежна служба за
послове запошљавања у Врању са кандидатима
који уђу у ужи избор, а испуњавају услове конкурса,
применом стандардизованих поступака, сходно члану 154 став 5 Закона. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве подносити на адресу: ОШ „Војвода Радомир Путник“ Џеп, 17514 Џеп.
Контакт телефон: 017/479-130 или 017/479-240, од
7 до 14 сати.

ВРШАЦ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

Наставник историје

са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета)
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - даље: Закон) и важећим 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, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), и то:
да има високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета,
као и високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139
став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, именована решењем директора.
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ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор
кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или
други документ); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење, не старије од
шест месеци); доказ о познавању српског језика,
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао
образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је испит из
српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за
одлучивање, и то: извод из матичне књиге рођених
(на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или
оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и
пријава која је предата препорученом поштом, у ком
случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног
празника, рок за пријаву помера се за следећи радни
дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у
прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове за избор у складу са Законом и
овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, Жарка
Зрењанина 79, 26333 Павлиш, са назнаком “За конкурсну комисију” и назначити за које радно место се
конкурише. Информације о конкурсу могу се добити
телефоном на број: 013/2891-130.

ГИМНАЗИЈА
„БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“
Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 064/7075-008
e-mail: tamara.pesic68@gmail.com

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
мастер немачког језика; без обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе на горе назначену имејл-адресу,
путем поште на адресу послодавца или да контактирају послодавца путем телефона, особа за контакт:
Тамара Пешић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧАРОЛИЈА”
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: одговарајуће образовање: основна школа;
познавање прописа у вези са хигијеном (дезинсекција и дератизација и др.); има психичку, физич-
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ку и здравствену способност за рад са децом; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију кандидата;
доказ о стеченом образовању (оверен препис или
оверену фотокопију дипломе или уверења); доказ
о држављанству Републике Србије (оригинал / оверена копија уверење о држављанству); фотокопија
извода из матичне књиге рођених, оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурс: дипл.
правник Миљана Ђура, секретар Установе; контакт
телефон: 013/831-700.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУБРАВА“

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

Наставник математике и
информатике

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

Наставник информатике и
рачунарства

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

Наставник математике и
информатике

за рад у матичној школи и Минићеву, на
одређено време ради замене преко 60
дана, извршиоца који обавља послове
директора школе, до 31.08.2020. године

Наставник технике и технологије

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

Наставник разредне наставе

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

Наставник руског језика

за 22% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Кални,
на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то на студијама
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне или стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају апликациони формулар који се налази
на сајту МПНТР и одштампан формулар достављају
установи са документацијом у прилогу: 1. дипломом
о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији;
2. уверењем о неосуђиваности из надлежне полицијске управе, у оригиналу или овереној фоткопији;
3. уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној фоткопији; 4. изводом из МКР, у оригиналу или
овереној фотокопији; 5. очитаном личном картом.
Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене из тачке 5 и обавити разговор са
њима (о термину разговора биће обавештени путем
телефона и мејла који су доставили у апликационом
формулару). У року од 8 дана од дана обављеног
разговора комисија ће донети решење о избору кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) изабрани кадидати достављају пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање и поднета
документација са пријавним формуларом не враћа
се кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови”.
Уколико последњи дан истека рока падне у недељу
или државни празник, као последњи дан истека
рока рачунаће се први наредни радни дан. Пријаве
се подносе лично, на адресу Основне школе „Дубрава”, Ивана Милутиновића бб, у времену од 7 до 15
часова или поштом, препоручено, где ће се, као дан
пријема, рачунати дан и час пријема у пошти, са назнаком „За конкурсну комисију”.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу Оснић Букову, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
радника
УСЛОВИ: За радно место наставника разредне наставе у издвојеном одељењу Оснић Букову кандидати
треба да испуњавају следеће услове: да поседују
одговарајуће образовање из чл. 140 Закона основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
и 10/2019): на студијама другог степена (мастер
акдемске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије
другог степена из области педагошких наука, или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19). Кандидат мора да
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 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 поседује
држављанство Републике Србије и да зна 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 наставника разредне наставе у издвојеном одељењу Оснић
Букову кандидат доставља: CV, краћу животну и радну биографију, оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију
уверења, сертификата, потврде или друге исправе високошколске установе да је положио испит из
српског језика (за кандидате који образовање нису
стекли на српском језику), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), уверење из казнене евиденције да
лице није осуђивано (уверење МУП-а). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
кандидати достављају, лично или поштом, на адресу школе: ОШ “Ђура Јакшић”, 19376 Сумраковац, са
назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број: 030/2150-022 и 030/2150023 или на мејл школе: ossumrakovac@ptt.rs.

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник предметне наставе француски језик (предмет/и из ове
области)

за 33,33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за
заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони и 10/19):
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; 1. да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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 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; 3. да је држављанин Републике Србије, 4. 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 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 месеци (оригинал
или оверену копију). Уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику, доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће разматрати.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5

Наставник предметне наставе музичка култура

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
4 сата недељно, односно 10% радног
времена

Пословни центри НСЗ
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане члановима 139, 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 - даље: Закон)
и важећим Правилником о степену и врсти образо-

вања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018 и 7/2019), односно да има одговарајуће
образовање - високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, уз завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, као
и високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139
став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова
за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране
МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат
има држављанство Републике Србије (уверење, не
старије од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који
није стекао образовање на српском језику (потврда,
уверење или други документ којим се доказује да је
испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско
уверење) доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за
одлучивање, и то извод из матичне књиге рођених
(на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или
оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и
пријава која је предата препорученом поштом, у ком
случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног
празника, рок за пријаву помера се за следећи радни
дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у
прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове за избор у складу са Законом и
овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње
Љубице 5, 19000 Зајечар, са назнаком „За конкурсну
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комисију“. По предметном конкурсу биће изабран
један кандидат који испуњава све услове за рад на
наведеном радном месту. Информације о конкурсу
могу се добити путем мејла: gimza@ptt.rs или телефоном на број 019/422-564.

ЗРЕЊАНИН
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи

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

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ

га стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. 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 наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар са
кратком биографијом, кандидат доставља и следећа
документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из МУП-а, не старије од шест месеци
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, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова (оригинал или оверена копија потврде издата од стране високошколске
установе); сматраће се да кандидат има поменуто
образовање и уколико достави доказ да је у току
студија положио испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу
(оригинал или оверену копију потврде о положеном
испиту). Доказ о знању српског језика, као језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи,
доставља се само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима) кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом доставити у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“
на адресу: Средња школа Нови Бечеј, Маршала Тита
5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком „За конкурс“. Све
потребне информације можете добити позивом на
број телефона: 023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО ЋОПИЋ”

23261 Ликићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе филозофија

Наставник немачког језика

са 25% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције на коју је изабран

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на
основу члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017): 1. да има одговарајуће образовање, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, 4. има држављанство
Републике Србије, 5. зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат
мора да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији. 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. Уколико
кандидат нема наведено образовање, обавезан је да

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да
испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и
144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на
студијама 2 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 (мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или Б) високо образовање на основним
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студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Сматра се да наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу).
Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у
установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним
стажом стеченим ван установе, под условима и на
начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи),
3. лице које је засновало радни однос на одређено
време ради замене одсутног запосленог (најдуже
2 године од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи ( ако
има образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања
и васпитања могу да изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег страног језика, 2) професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности, 4) дипломирани
школски педагог или школски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, тачке
6), 8) (брисане) 9) лице које испуњава услове за
наставника предметне наставе у основној школи, а
које је на основним студијама положило испите из
педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10) професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, 11) мастер филолог (студијски програм или

главни предмет/профил немачки језик), 12) мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).
Предност за извођење наставе из страног језика у
првом циклусу основног образовања и васпитања из
става 2 овог члана имају мастер професор језика и
књижевности (одговарајући студијски програм или
главни предмет/профил), односно мастер филолог
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно мастер
учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер,
односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник
у предеметној настави са положеним испитом Б2; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик (језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад). Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно
достави: 1. доказ о одговарајућем високом образовању: А) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда
високошколска установа); 2. уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 3. извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена

фотокопија, 4. доказ да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3 који није старији од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија), 5. доказ да је
стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ
под тачком 1 сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 5) лекарско уверење (оригинал
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона,
у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања огласа за наставника немачког
језика. Пријаве слати на адресу школе: Бранка Радичевића 8, 23261 Лукићево, са назнаком „За конкурс”.
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се
директору школе на телефон: 023/875-017.
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Послодавци до краја године треба да ажурирају податке о занимањима

ШИФАРНИК ЗАНИМАЊА

Послодавци у Србији до краја ове године требало би да ажурирају податке у вези са
занимањима својих радника, у складу са новим, јединственим кодексом шифара за
уношење и шифрирање података у евиденцијама у области у рада, најављено је из
ресорног министарства.
Чланом 6 Закона о изменама и допунама Закона о ЦРОСО продужен је рок за
ажурирање података за још годину дана,
па је сада рок до краја 2020. Тако су сада
послодавци у обавези да до тада обаве
промене података у складу са Одлуком
о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада.
Како је рекао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић, веома је важно што је
први пут, након 20 година, донет нови
шифарник занимања, за занимања која
пре две деценије нису ни постојала.
Влада Србије је у јулу 2018. усвојила
нови шифарник, који је почео да се примењује од 1. јануара 2019. и омогућио
послодавцима да приликом регистрације радника могу да уносе и нова занимања.

Новим шифарником је обухваћено
3.641 занимање и квалификација, а његов део су и шифарници држава, општина и насеља у Србији. Како су тада рекли
представници ресорног министарства,
листа је усклађена са потребама привреде и тржишта рада у Србији, као и са
међународним стандардом.
Међу новим пословима нашла су
се занимања која раније званично нису
била препозната на тржишту рада.
До усвајања новог јединственог кодекса шифара, у Србији је била у употреби
листа занимања из 1990. године, која је
у највећем делу превазиђена због динамичних промена на тржишту рада које
су условиле настанак нових занимања и
нестанак старих.
Примера ради, нису била препозната
нека занимања, нарочито у области ИКТ,
а нова занимања су и јавни бележници и

извршитељи, која раније нису постојала.
Такође, новим шифарником препозната су и бројна занимања у области банкарског сектора. Нови шифарник важан
је због препознавања занимања на тржишту, а његово увођење, како се истиче, од велике је важности и за праћење и
анализу на тржишту рада у Србији.
Стара класификација обједињавала
је некадашње стручне спреме и занимање, а сада је то раздвојено. У новом
шифарнику занимања, који ће се, како
кажу надлежни, мењати у складу са
потребама тржишта рада, нашли су се
и кућепазитељи, баштовани, собарице,
бебиситерке, улични певачи и стендап
комичари, батлери и сомелијери, као и
многа друга занимања.
Извор: Танјуг

Компаније које се баве администрацијом клиничких истраживања

ТЕШКО И СТРЕСНО АЛИ ИСПЛАТИВО
Оваквих компанија у Србији има
око 50. Њихова основна делатност је
администрација клиничких истраживања која се баве анализама, ризицима
и ефектима лекова и осталих медицинских производа. Посао се своди на много
табела, комуникације и сређивање документације, а знање енглеског језика се
подразумева.
Почетна плата је око 800 евра месечно, могућност напредовања је врло
реална, што значи и плату и до неколико
хиљада евра. Истовремено се подразумева спремност на велику одговорност.
Наиме, када пацијенти пристану да буду
део клиничке студије, рецимо истраживања једног лека, ни не размишљају о
броју људи укључених у читав процес.
Један део тог ланца чини и Уговорна истраживачка организација, познатија као
CRO (Contract Research Organization). Компаније из ове области заправо спроводе
организацију клиничког испитивања, па
тако праве везу између лекара, истраживача, спонзора и регулаторних тела.
Запослени су најчешће лекари, фармацеути, стоматолози, али и особе које
нису из области медицине, али су претходно завршиле обуке и стекле сертификате. „Нема правила колико те компаније
запошљавају људи у нашој земљи, јер су
неке од њих микрофирме које имају од
једног до три запослена, док овде послује
Бесплатна публикација о запошљавању

и много великих компанија које имају и
више од 100 радника“, каже за „Блиц Бизнис“ Александра Пешић, из Удружења за
унапређивање клиничких испитивања
Србије „Клинис“.
Запослени поред високих примања,
истичу и лепо организован процес рада,
плаћено приватно и здравствено осигурање, али и њихов лични допринос који
дају за побољшање живота грађана кроз
сарадњу на примени лекова.
„Пословни услови и плате су предмет
поверљивости, зараде су различите, што

зависи од послодавца, али се могу упоредити са зарадама у ИТ индустрији“, каже
Пешић и додаје да се компаније у овој области строго придржавају Закона о раду,
па је запослени релативно заштићен.
Могло би се рећи да је овај посао изразито хуман, али и изразито стресан.
Како тврде познаваоци тржишта, у овој
области увек има могућности за напредовање. Узимајући у обзир промене на
тржишту рада, за ово занимање сигурно
ће бити посла за пет наредних година.
Извор: блиц.рс
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Нова стратегија заштите потрошача у Србији

ПОТПУНИЈА ЗАШТИТА

Ефикасна заштита потрошача важан је сегмент за економију сваке земље.
Грађани треба да буду упознати са правима која им као потрошачима припадају, а трговци да буду информисани о
томе које су њихове обавезе према купцима.
Јачању ове области и целог тржишта, као и изградњи ефикаснијег система, допринеће свакако нова Стратегија заштите потрошача за период од
2019. до 2024. године, коју је донела Влада
Србије и која је објављена у „Службеном
гласнику РС“.

Купили сте неки производ и на њему
након тога приметили неки квар или
недостатак. Како да поступите и на који
начин да рекламирате производ? Да бисте остварили своја законска права треба да будете и упознати са њима. Нове
законске одредбе управо доносе нове
механизме када је реч о бољој заштити
потрошача, а како су рекли у Министарству трговине, посебно се баве питањем
електронске трговине, регистром приговора и начинима на које потрошачи
могу да остваре своја права. Као један од
приоритетних задатака наведено је проналажење најбољег модела за вансудско
решавање спорова како би се већи број
њих решио мирним путем, али се говори и о едукацији ђака о правима купаца.
Истиче се и да је важно обезбеђивање
доступности услуга које пружају удружења за заштиту потрошача и локалне
самоуправе свим грађанима.
Потрошач има право да за свој новац добије робу или услугу која одговара разумним очекивањима, а трговац и
потрошач заједно треба да се потруде да
и једна и друга страна буду задовољне.
Када је реч о информисаности потрошача, у Министарству трговине, туризма и телекомуникација води се Национални регистар потрошачких приговора
(НРПП), информатичка платформа која
омогућава купцима да се добро информишу о свим својим законским правима.
Та платформа пружа и могућност онлајн
подношења приговора, са циљем да се
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потрошачима на ефикасан начин пружи
пуна подршка у остваривању права.
Подаци говоре да је број приговора
на робу и услуге, упућених удружењима
потрошача, стално у порасту. Претходни
плански приступ заштити потрошача
садржан је у Националном програму од
2007. до 2012. године, након чега је усвојена Стратегија за заштиту потрошача
до 2018. године, када је примљено више
од 91.300 приговора потрошача, а чак 72
одсто је из четири највећа града у Србији: Београда (41 одсто), Новог Сада (13,5
одсто), Ниша (10,9 одсто) и Крагујевца
(6,4 одсто). У новој стратегији се наводи
да то указује на недостатак једнаке доступности удружења потрошача у мањим
градовима и у руралним подручјима.
Један од основних циљева стратешког документа о заштити потрошача у
Србији јесте унапређење система у складу са новим изазовима на глобалном
тртжишту и потпунија заштита у складу са најбољом праксом Европске уније.
Нова стратегија, између осталог, пружа
основу за увођење делотворнијег система кажњавања и свеобухватнијег мониторинга.
Едукација је, такође, истакнута као
једна од важних ствари, пре свега едукација деце школског узраста о правима

ПРАВА ПОТРОШАЧА У БРОЈЕВИМА:
• 2 године - право на оправку и замену
робе иако нема гаранције
• 14 дана - право да се потрошач предомисли уколико наручи робу преко
интернета, ТВ продаје, каталога,...
• 8 дана - рок у коме продавац мора да
одговори на рекламацију
• 15 дана - рок за решавање рекламације (изузетак су намештај и техничка
роба, када је рок за решавање рекламације 30 дана)
• 30 дана - рок у коме је продавац дужан
да испоручи робу (уколико није другачије уговорено)

Извор: zastitapotrosaca.gov.rs

купаца, а у Министарству трговине наводе да системски приступ даје највише
ефеката у најранијем узрасту, када се код
деце развија активан одговор на појаве у
друштву.
Важно је поменути да је током прошле године почео са применом и Закон о
бесплатној правној помоћи, који је у надлежности Министарства правде, а који
подразумева бесплатну правну помоћ
за одређене категорије становништва,
односно пружање правних савета, састављање поднесака, заступање и одбрану.
Реализацијом свих активности које
предвиђа Стратегија заштите потрошача за период од 2019. до 2024. године
стварају се услови за унапређење система заштите потрошача у Србији, њихова
боља информисаност о правима, али и
механизмима за остварење тих права.
Јелена Бајевић
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Фондација „Новак Ђоковић“ пружа шансу друштвеним предузетницима

ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОГРАМ
„ОРИГИНАЛНИ
ЛИДЕРИ“
Циљ овог програма је унапређење пословања друштвених предузетника, који ће
добити консултантску подршку у развоју и унапређењу пословања кроз рад са
искусним друштвеним предузетницима и бизнис консултантима

Први пут у Србији, друштвени предузетници ће имати прилику да учествују у интензивном програму стручне
подршке „Оригинални лидери“. Кроз предавања и радионице биће у могућности
да ојачају сопствене капацитете, додатно
развију свој бизнис, раде на креирању и
спровођењу адекватних развојних планова и тако утичу на промене у друштву.

Друштвеним предузетницима сматрају
се лица којима је приликом покретања
бизниса приоритет испуњавање одређене друштвене мисије и позитиван утицај
на друштво. У Србији послује око 1.200
оваквих предузећа, а овај сектор запошљава више од 10 хиљада људи у нашој
земљи

Циљ овог програма, који спроводи
Фондација „Новак Ђоковић“ кроз „Оригинал платформу“, јесте унапређење
пословања друштвених предузетника,
који ће добити консултантску подршку
у развоју и унапређењу пословања кроз
рад са искусним друштвеним предузет-

ницима и бизнис консултантима. Оригиналност овог програма огледа се и у
бизнис коучингу, на којем ће учесници
радити током целокупне едукације. Програм садржи индивидуални, групни и
заједнички рад, траје 4 месеца и потпуно
је бесплатан.
Друштвеним предузетницима сматрају се лица којима је приликом покретања бизниса приоритет испуњавање
одређене друштвене мисије и позитиван
утицај на друштво. У Србији послује око
1.200 оваквих предузећа, а овај сектор
запошљава више од 10 хиљада људи у
нашој земљи.
„Како се ова предузећа баве племенитим циљем решавања есенцијалних
проблема као што су искљученост, сиромаштво, незапосленост, и многи други,
програмом ‚Оригинални лидери‘ желимо да им пружимо подршку, оснажимо
њихово пословање и допринесемо њиховој одрживости. Наш основни циљ је
да промовишемо дух друштвеног предузетништва кроз едукацију, подршку и
повезивање. Пројекат је доста јединствен
по томе што програм кројимо баш по потребама сваког полазника појединачно, а
не унапред, како бисмо им у потпуности
помогли да се изборе са свим изазови-

ма са којима се сусрећу и омогућили им
даљи раст и развој“, истакла је Данијела
Јовичић, координаторка пројекта испред
Фондације „Новак Ђоковић“.
Сви заинтересовани друштвени предузетници са територије Србије чије предузеће постоји најмање једну годину,
могу да се пријаве, конкурс је отворен до
24. јануара, а број учесника је ограничен.
Додатне информације могу се наћи на
сајту https://www.originalmagazin.com.
Извор: ртв.рс

ЕУ подршка Националној служби за запошљавање

САРАДЊОМ НСЗ И ПРИВРЕДЕ ОТВАРАЈУ СЕ
НОВЕ МОГУЋНОСТИ
У организацији смедеревске филијале НСЗ одржана је двомесечна
обука за кројење и шивење, коју је успешно завршило свих девет полазника. Они су након 320 часова теоријске и практичне обуке положили тест и
добили сертификат о стеченим компетенцијама, али што је још важније,
сви су и запослени.
Наиме, фирма „MACARON MODA“ из Велике Плане, која је спроводила
обуку за шиваче, закључила је уговор о раду са свим полазницима који
су похађали часове. О изврсној сарадњи са овим послодавцем говори и
податак да је кроз претходно одржану обуку за потребе тржишта рада
већ запослено осам полазника. На тај начин, у сарадњи са Националном
службом за запошљавање фирма из Велике Плане обучила је за своје потребе, и одмах и запослила, укупно 17 лица са евиденције НСЗ.
Обука на захтев послодавца спроведена је у оквиру пројекта „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање“, кроз који се
успешно спроводе и субвенције за отварање нових радних места, субвенције за самозапошљавање и обуке за потребе тржишта
рада. Та обука има вишеструки значај, пре свега за послодавце који сами обучавају и формирају квалификованог радника, али и
за незапослене да брже и лакше нађу посао.
Александра Богић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Студенти из Новог Сада освојили прво место на такмичењу у Кини

НАГРАЂЕНЕ СРПСКЕ ИНОВАЦИЈЕ
Поред тога што су однели победу, наши студенти су током боравка у Пекингу могли
да се упознају са образовним системом у Кини, кинеском културом, посете неке од
најзначајнијих кинеских фирми из области технологије и образовања, али и да стекну
нова познанства и да се друже са својим колегама из Туниса и Кине

Мултидисциплинарни тим студената Филозофског факултета и Факултета техничких наука из Новог Сада однео је
прво место у финалу међународног такмичења у иновацијама
у области образовања у Пекингу, са својом идејом која обједињује ВР технологије са егзоскелетом и, идентификујући и
исправљајући грешке, омогућава ученицима брже и лакше
учење у виртуелном окружењу.
Победнички тим чинили су Оливера Павловић и Александар Рајић, студенти мастер студија aнимације у инжењерству
ФТН-а, Огњен Обрадовић и Јована Адамов, апсолвенти педагогије и Тамара Драгојевић, мастер студент педагогије са Филозофског факултета.
Према речима Оливере Павловић, тимови су имали 48 сати
да осмисле иновацију која ће употребом технологије унапредити образовање. „Наш тим се одлучио за решење које комбинује постојеће производе – ВР наочаре и егзоодела са оним
што на тржишту недостаје – системом који би био способан да
сам ствара виртуелне светове користећи податке са интернета
и других база података, а који ће помоћи образовању у различитим струкама, али и убрзати процес стварања виртуелног
света, штедећи на радној снази и финансијским ресурсима. Добијали смо смернице ментора са Факултета техничких наука и

БУДУЋИ ОСНИВАЧИ СТАРТАП КОМПАНИЈА
По доласку из Кине студенте из Новог Сада, који су победили на
међународном такмичењу у иновативној примени технологија у
образовању, примио је министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић. Он је том приликом изјавио да Србија велику
пажњу поклања овом подручју, јер су образовне технологије пресудне за развој кадрова за јачање индустрије.
„Инжењерско образовање уз примену најновијих технологија
кључни је ресурс који Србија данас има. Управо због тога Влада
Републике Србије је у последње три године интензивирала напоре у циљу подизања свести о значају иновација и у другим ресорима“, казао је Поповић. Министар је рекао да су напори уложени
у развој иновационог екосистема почели да враћају уложено и
да су победници овог такмичења будући оснивачи стартап компанија.

ментора из Кине, који су нас подстакли да осмислимо решење
које ће стварно бити иновативно. Дошли смо на идеју о систему који смо назвали ’Vovree’ и који би, на пример, будућим
хирурзима омогућио да вежбају у околностима где долази до
грешака како би се обучили пре извођења реалне операције“,
наводи Оливера.
Према речима наших победника, мултидисциплинарност је била од великог значаја за њихов успех, јер су управо захваљујући знању о ономе што недостаје у образовању и
технологији осмислили нешто што би задовољило оба поља.
„Комбинацијом наших струка смо створили нешто иновативно,
како са инжењерске тако и са педагошке тачке гледишта. Циљ
нам је био да осмислимо нешто што ће омогућити да се брзо и
ефикасно унапреде знања будућих генерација из различитих
струковних области“, истиче Огњен Обрадовић.
„Сарадња коју је успоставио ФТН, односно Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент са Универзитетом у
Пекингу, пружила нам је прилику да, поред оног формалног,
стекнемо нова знања у току студија“, додала је Оливера, посебно се захваливши проф. др Бојану Лалићу, проф. др Ратку Обрадовићу и асистенту Александру Векићу.
Наведено такмичење представља наставак вишегодишње
интензивне и плодоносне сарадње Универзитета у Новом Саду,
ФТН-а и Универзитета у Пекингу (БНУ), у оквиру које су реализоване бројне активности у области истраживања и развоја у
пољу образовних технологија.
Поред тога што су однели победу, наши студенти су током
боравка у Пекингу могли да се упознају са образовним системом у Кини, кинеском културом, посете неке од најзначајнијих
кинеских фирми из области технологије и образовања, али и
да стекну нова познанства и да се друже са својим колегама из
Туниса и Кине.
На такмичењу одржаном на Универзитету у Пекингу
учествовали су тимови студената овог универзитета, Универзитета у Новом Саду и Универзитета Каироуан из Туниса, чије
су идеје однеле победу на националним такмичењима у својим
Славица Даниловић
државама.
Извор и фото: фтн.унс.ац.рс
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Парцеле које нико не користи биће дате ратарима бесплатно

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ
У државном власништву је 540.000 хектара земље, а око
2.400 хектара није у функцији и биће понуђено ратарима
бесплатно на коришћење.
У неколико општина у Србији утврђено је да се велики број
парцела не користи. Министарство пољопривреде има нову
идеју да се такво земљиште уступи онима који могу да га искористе, односно да им се такво земљиште да бесплатно у вишегодишњи закуп.
Бранислав Недимовић каже да је урађен попис комплетног
земљишта и са сигурношћу може да се каже да је 540.000 хектара у државном власништву. Теренском провером, како су медији раније извештавали, утврђено је да се државно земљиште:
у Александровцу, Алексинцу, Беочину и Смедереву не користи
и да је запуштено. Према Недимовићевим речима циљ је да
се такво земљиште идентификује, потом понуди закупцима на
бесплатно коришћење.
„У првих пет година добијате бесплатно на коришћење
земљиште за крчење. У наредних 25 година имате повољније
услове да бисте остварили профит. То, у суштини, радимо у целој Србији, где се кренуло са давањем у закуп“, каже Недимовић. Према његовим речима, за нових 2.500 хектара има доста
заинтересованих.
Истовремено је Управа за пољопривредно земљиште пред
крај прошле године објавила да први подаци показују да је
2019. била рекордна по површинама државног земљишта датог у закуп у великом броју општина и градова.
Спроведене активности део су програма „Подршка произвођачким капацитетима агро-индустријског сектора у Републици Србији“, који је Програм Уједињених нација за развој
(УНДП) реализовао у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Циљ програма била је, како се

истиче на сајту Управе за пољопривредно земљиште, подршка
Министарству пољопривреде у спровођењу неопходних реформи и мера политике, које ће допринети унапређеној трговини и улагањима у српски пољопривредни сектор и подићи
пољопривредни потенцијал Србије.
Све пољопривредне парцеле у Србији на којима се заиста
обавља пољопривредна производња биће, иначе, до 2023. године евидентиране, што ће бити основ за добијање државних
субвенција.
Извор: РТС

Из ваздуха прате раст корова и чувају усеве

ДРОНОВИ КОНТРОЛИШУ ОРАНИЦЕ
Беспилотне летелице имају све ширу примену у разним областима, па се у последње
време користе и у пољопривреди
Употреба беспилотних летелица у
пољопривреди у свету је узела маха,
а и у Србији има све више оних који их
користе на њивама. Поједини дижу дро-

Бесплатна публикација о запошљавању

нове у ваздух да би утврдили квалитет
земљишта, а има примера и да их „шаљу“
у винограде и воћњаке како би проверили да неко непозван није дошао у бербу.
И држава би ускоро требало да почне да
их користи, као „помоћника“ у откривању
незаконитих преоравања пашњака, нелегалних објеката и дивљих депонија.
Стручњаци
са
новосадског
Пољопривредног факултета, од када
су добили модерну опрему, могу брже
да дођу до ефикаснијих података које
користе у настави или када дају савете
произвођачима. Током прошле године су
успешно испратили стање вегетације ратарских и повртарских култура.
„Дрон, којим ће пре свега бити употпуњења знања о прецизној пољопривреди, опремљен је камером са пет канала. Циљ нам је да пратимо биљни стрес,
настао услед мањка или вишка влаге у
земљишту, као и појаву болести, корова
и различите врсте штеточина”, објашњава др Атила Бездан са Пољопривредног

факултета. Он додаје да је на нашим
њивама све више трактора који имају
ГПС уређаје, као и да је почело прецизно
наводњавање уз помоћ ИТ технологије.
„Нова технологија омогућава значајне
уштеде средстава за заштиту и минералних ђубрива, чиме ћемо имати ефикаснију пољопривредну производњу“,
закључује Бездан.
Милан Лукић, директор Института
за воћарство у Чачку, сматра да изузетно
мали број установа и појединаца у Србији користи дрон у пољопривреди, иако
би у многим сегментима могао бити користан.
„У воћарству би могао да се употребљава за сагледавање неких стања,
од појаве болести и интензитета напада, па до праћења физиолошког стања
биљке, попут боје листа или промене на
плодовима“, истиче Лукић.
Извор: Новости
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ИПАРД програми

РАЗВОЈ АГРОТУРИЗМА

Улагање у рурални туризам једна је
од две нове мере које је Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде предложило Европској комисији, а
односе се на средства ИПАРД програма. Уколико предлози буду прихваћени,
грађани у Србији могли би да добију могућност за развој ове гране, конкурисањем за бесповратна средства ИПАРД
програма.

Министарство пољопривреде предало је предлоге Европској комисији почетком новембра прошле године. Мера
за развој агротуризма подразумева да
грађани у Србији могу да конкуришу за
бесповратна средства ИПАРД програма
која би се односила на финансирање изградње и опремања објеката у селима.
У ресорном министарству најављују
први јавни позив ако Европска комисија
прихвати овај предлог.
„Одмах по одобрењу акредитационих
пакета, уследило би усвајање правног
оквира за ту меру и објављивање првог
Јавног позива“, наводе у Министарству
пољопривреде.
Друга мера, коју је Министарство
пољопривреде предложило Европској комисији, подразумева издвајање
бесповратних средстава из ИПАРД програма, уз чију помоћ би се помогло спровођење више активности, попут информисања, едукације, експертске подршке,
а чији је циљ да побољша спровођење
ИПАРД програма у Србији.

У току прошле године у нашој земљи
објављена су три јавна позива за две
мере ИПАРД програма, које се односе
на доделу бесповратних средстава за
набавку пољопривредне механизације,
опреме, машина, трактора и средства
за финансирање прераде и маркетинга
пољопривредних и рибљих производа.
Спровођење ових мера и даље траје.
За средства намењена за набавку опреме прошле године спроведена су два
јавна позива, а за ту помоћ конкурисало
је 530 пољопривредника. Јавни позив за
улагања у прераду и маркетинг производа је и даље у току, а они који желе могу
да се пријаве до 24. фебруара. За ову дру-

гу меру из ИПАРД програма опредељено
је 46 милиона евра, што је највећи износ
до сада за улагања у прераду и маркетинг производа.
Јавни позиви за те две мере објављују
се у Србији од децембра 2017. године, а до
сада је спроведено осам јавних позив за
ИПАРД програме у Србији, а завршено је
њих седам. Укупан број пријава у свим
јавним позивима износи 1.360.
У Министарству пољопривреде наводе да је у току припрема за ИПАРД III
програме који би требало да помогну изградњи руралне инфраструктуре и пруже подршку младима.
Извор: Глас западне Србије

Инвестициони скуп у Дубаију

ШАНСА ЗА СРПСКЕ СТАРТАПЕ

Научно-технолошки парк Београд и
Annual Investment Meeting, водећа инвестициона платформа на Блиском истоку и Северној Африци, организују прво
национално AIM Стартап такмичење
у Србији 10. фебруара, а стартапи могу
аплицирати до 30. јануара.

Победник ће имати прилику да
представи своју идеју на глобалној стартап изложби и такмичењу „AIM Startup
2020“ у Светском трговинском центру у
Дубаију, које ће окупити водеће светске
инвеститоре, предузетнике и доносиоце
одлука од 24. до 26. марта, саопштено је
из Научно-технолошког парка Београд.
Право учешћа на првом „AIM Startup“
такмичењу у Србији имају стартап компаније са до 50 запослених, које послују
од две до седам година, са оствареним
годишњим приходом између 100.000
и један милион долара, а које су подигле бар једну рунду инвестиција, док су
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критеријуми по којима ће се оцењивати:
раст, друштвени утицај, употреба иновације, утицај на климу и животну средину, као и заштита приватности.
Локалном победнику биће обезбеђени пут, смештај и штанд на AIM 2020, уз
прилике за умрежавање и даљи развој
своје идеје и пословног модела.

Глобално „AIM Startup 2020“ финале, на коме ће се представити локални
победници из 80 земаља, изванредна је
прилика за све стартапе који настоје да
прикупе капитал, прошире се на нова
тржишта, успоставе нове пословне контакте и представе се глобалној публици,
истичу из НТ парка.
Тема овогодишњег, десетог издања
је „Улагање у будућност: обликовање
глобалних стратегија улагања“. Догађај
ће окупити високе владине званичнике,
доносиоце одлука, корпоративне лидере,
привреднике, регионалне и међународне
инвеститоре, предузетнике, те водеће
академске и инвестиционе стручњаке.
На
прошлогодишњем
догађају
учествовало је више од 16.000 посетилаца, 436 излагача и саизлагача, као и више
од 150 инвестиционих стручњака из 143
земље света, наводи се у саопштењу.

Извор: Танјуг
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Српска вина стичу популарност на светском тржишту

ВИНАРИ СВЕ БОЉЕ ЗАРАЂУЈУ

Годишње у просеку од производње вина може да се заради између 50 и 60 хиљада
евра, али почетна улагања су веома висока и зарада не може да се очекује првих
неколико година. Од садње винограда, уз добро време и срећу, треба да прође
минимално пет година док из производње не изађе прва бутељка вина
Винарима из Србије последње дветри године су међу најуспешнијим у
новијој историји. Производња је прешла
30 милиона литара, а из године у годину расе и извоз. Оно што се све више
тражи из наше земље, али и од гостију
који дођу овде, јесу аутохтона вина и она
са заштићеним географским пореклом,
којих тренутно у Србији има око 350 врста. Пре само пет година удео страних
вина је био 70 одсто на српском тржишту,
а домаћих 30 одсто. Данас је то обрнуто
и домаћа вина чине 70 одсто тржишта.
Прокупац, тамјаника, пробус, сила,
морава, седуша и неопланта будућност
су нашег винарства и домаће аутохтоне
винске сорте које освајају тржишта.
„Од белих сорти најзаступљеније су
неопланта и морава, а од црвених пробус
и седуша. То је нешто што ће у будућности бити интересантно за производњу.
Неопланта и морава код нас већ имају
тржиште, док је пробус у последњих
годину дана дао озбиљнија вина. Ако
причамо о комерцијалним потенцијалима, занимљива је наравно и тамјаника. Произвођачи треба превасходно
да размишљају у правцу аутохтоних и
новостворених наших сорти, све је више
људи, поготово туриста, који хоће наша
вина, а не рецимо француске сорте које
ми узгајамо“, каже Васа Стојковић, винар
из Баноштора.
Ово газдинство више од једног века
производи грожђе и вино, под засадима
имају четири хектара и са те површине
произведу годишње око 40.000 литара
вина. Прошла, година, како каже Стојковић, није била лоша за виноградаре, чак
је била и натпросечна, поготово што се
нивоа шећера тиче.
Према речима Драгослава Иванишевића, директора Департмана за воћар-

ство, виноградарство, хортикултуру
и пејзажну архитектуру новосадског
Пољопривредног факултета, на Фрушкој
гори у 2019. години принос је био мањи
за неких 20 до 30 одсто, али квалитет
грожђа је био добар, тако да је бербу оценио као солидну, поготово за беле сорте
које су лепо родиле.
Србија највише пласира вина на тржиште земаља ЦЕФТА региона и у Европску унију.
У Србији постоји више од 30.000 хектара под родним виноградима. Прокупац
је најзаступљенија домаћа црна сорта,
али и најстарија, позната још у средњем
веку. Узгајају се још италијански ризлинг,
жупљанка, траминац, шардоне, совињон,
франковка, племенка, рајнски ризлинг,
кевединка, смедеревка, жилавка, мерло,
каберне фран, бургундац бели и црни,
вранац и многе друге сорте.
Сматра се да је прву лозу на бреговима Фрушке горе, која је данас центар
винарства у Србији, засадио римски цар
Пробус из древног Сирмијума.

Како покренути вински
бизнис

Годишње у просеку од производње
вина може да се заради између 50 и 60
хиљада евра, али почетна улагања су веома висока и зарада не може да се очекује првих неколико година. Од садње
винограда, уз добро време и срећу, треба
да прође минимално пет година док из
производње не изађе прва бутељка вина.
Без 30.000 евра не може да се крене
у производњу вина, а праву исплативост
на крају тако често дочека следећа генерација укућана која настави овај посао.
„Ако рачунамо да је просечна цена
једног хектара земље 10.000 евра, толико
дакле треба одмах уложити ако немате
земље. Још толико вам треба за подизање винограда, те још око 10.000 евра за
механизацију. После полако можете да
ширите посао и са три до пет хектара винограда лепо живите“, каже винар Васа
Стојковић.
Пре свега парцела треба да има погодну надморску висину и структуру
земљишта, као и да је довољно осунчана,
попут обронака Фрушке горе. Трећа година је прва родна, док се у петој години
добија пун род.
Са хектара винограда добија се око
7.500 тона грожђа. Велики трошак је после радна снага коју треба ангажовати. У
опремање подрума још треба да се дода
око 5.000 евра. Потребно је уложити и у
флаше, чепове и етикете.
За сваку флашу вина потребно је
килограм и по грожђа. На крају, од једног хектара винограда добије се 4.000
бутељки вина, односно око 36.000 чаша
вина, које можете у просеку продати за
100 динара.

Извор: блиц.рс
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Русија тражи производе од лековитог биља младог брачног пара из Бечеја

ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ

Сања и Дејан Тривуновић из Бечеја пре две године отворили су породичну фирму
„Beautiful day“, за производњу домаћих, природних производа од лековитог биља, а
данас имају понуду за извоз у Русију
Рецепти су део њихове породичне
традиције и преносе се с колена на колено. Тако су их, кажу, наследили од
родитеља и охрабрили се да оду корак
даље и да своје производе пласирају на
тржиште. Све је кренуло са сирупима за
освежавајуће напитке од питоме нане,
коприве, зове и матичњака, а данас у
свом асортиману имају џемове, купке,
чајеве, зачине и планове за проширење
делатности.
„Планирамо да започнемо производњу етеричних уља и да у тај процес
укључимо мале произвођаче лековитих
биљака. Имамо понуде да наше производе извозимо за Русију. Надамо се да
ћемо успети у томе када будемо завршили адаптацију објекта за производњу
и прераду састојака. Имамо у плану да
оснујемо удружење малих предузетника
и произвођача са циљем да заједнички наступимо на тржишту и остваримо
одређене уштеде у пословању. Видећемо
још да ли ће то бити у форми кластера
или задруге“, објашњава Дејан Тривуновић, иначе по струци дипломирани инжењер менаџмента.
Природни састојци за благодет
читавог организма
Квалитет њихових производа најпре
је препознала локална заједница у којој
су отпочели пласман освежавајућих напитака. Али добар глас се далеко чује, па
су тако Тривуновићи за сируп од питоме нане освојили награду за прво место
на 29. Бербанским данима, одржаним на
Палићу 2018. године.
Покренули су и линију за негу тела
са освежавајућом купком за тело, од
100% природних састојака.
„То су, у ствари, чајеви за купање који
се састоје од сушеног лековитог биља и
цвећа, али и од различитих врста соли.

Поред тога, неке од купки садрже млевене бадеме, овсене житарице - састојке
који изузетно повољно утичу на нашу
кожу, али и цео организам. Они изговори
да немамо времена да себи приуштимо
опуштајућу купку у кади - код нас не пију
воду. Свако има времена макар за кратку купку стопала и то је сасвим довољно
да се наш организам освежи и прочисти
од индустријских купки које користимо
свакодневно“, објашњава Сања Тривуновић, која је по образовању дипломирана
правница. Тривуновићи су за сируп од
питоме нане освојили награду за прво
место на 29. Бербанским данима
Уз квалитет и иновативност
Труде се да тржишту понуде несвакидашње производе, па се тако осим по
квалитету, ови млади предузетници посебно истичу и по иновативности.
„Осим класичних воћних укуса од
појединачних врста воћа, као што су
шљива, јабука, бресква, имамо и занимљиве, укусне комбинације попут
џема од крушке, јабуке и цејлонског цимета. Нашој породици је омиљени џем
од нане и јабуке, са додацима сецканог
ораха и сувог грожђа. Толико нам је био
сладак да смо врло брзо појели све што
смо направили“, уз осмех прича Сања.
Очекују повећање капацитета
производње
У процесу производње, породица
Тривуновић је повремено ангажовала
људе из теже запошљивих категорија,
чиме су нарочито задовољни. Међутим,
како кажу, за сада су им производни ка-
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пацитети веома мали. Очекују да ће се
то променити у наредном периоду, када
буду адаптирали и опремили објекат
за производњу. Тада ће уједно, надају
се Тривуновићи, отпочети са пастеризацијом освежавајућих напитака који
ће одмах бити спремни за конзумацију.
Њих ће у повратној амбалажи пласирати
у ресторане, кафиће и продавнице здраве хране.
„Добили смо средства од Развојне
агенције Србије. Део је намењен за набавку три пастеризатора капацитета 90
литара. Важно је да кажемо да је наша
производња усклађена са ХЦП системом.
Уједно, носиоци смо и бренда Бачке и
очекујемо да ћемо ускоро добити ознаку
стари занати“, објашњава Дејан.
Садиће коприву и зову
Пажљиво планирају сваки сегмент
производње - од изгледа амбалаже и
паковања до коришћења искључиво органских сировина. Део биљака узгајају у
својој башти, а део откупљују од регистрованих, сертификованих произвођача.
Планирају да на 30 ари посаде коприву
и зову, које су, кажу, дефицитарне на тржишту.
„Није нам тешко. Уједно се дружимо,
причамо, радимо, код куће смо. Задовољни смо оствареним резултатима. Ово радимо из љубави и уживамо да породично
слободно време проводимо на тај начин.
Полако укључујемо наше двоје дечице у
овај посао. Жеља нам је да они одрастају
уз то и да имају свест да раде за себе“,
закључио је овај млади бечејски брачни
Извор: Агроклуб
пар.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

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

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-801

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

