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УВОДНИК

ПОСЛОВНА САРАДЊА СРБИЈЕ И ЈАПАНА
Односи Србије и Јапана су традиционално пријатељски и добри, а пословна сарадња српских и јапанских компанија активна
је у различитим областима и из године у годину све је веће интересовање за улагања у нашој земљи. Тренутно у Србији послује више
од 30 јапанских фирми. За овај број „Послова“ разговарали смо са
представницима Јапанске пословне алијансе у Србији, која управо
ради са циљем унапређења сарадње између две земље, а пре свега
кроз развој привредних односа. Јапан је такође и један од највећих
донатора у нашој земљи, са укупним износом донација Владе који
од 1999. године премашује 500 милиона евра.
Филијала Кикинда Националне службе за запошљавање прошле године започела је реализацију обука за оператере на ЦНЦ машинама и тренутно је на територији те општине у току реализација
исте теоријско-практичне обуке за петоро незапослених са евиденције НСЗ.
У Филијали Јагодина НСЗ током 2019. године у програме и мере
активне политике запошљавања укључено је 139 незапослених, а
активности на почетку 2020. године усмерене су на то да се у блиској сарадњи са локалним самоуправама што боље сагледају потребе локалног тржишта рада и дефинишу програми и мере активне
политике запошљавања.
О друштвено одговорном пословању и искуствима предузетника којима је интерес заједнице испред профита, говорило се на
сусрету „Оригинални лидери“ у организацији Фондације „Новак
Ђоковић“ и „Оригинал магазина“. Током панела, своје племените
приче поделили су предузетници вођени друштвеном мисијом,
представници удружења и компанија: KobaYagi igračke, Нова искра,
Mokrin house, Разливалиште и Наша кућа. У нашој земљи тренутно
послује око 1.200 таквих предузећа, а тај сектор запошљава више
од 10.000 људи. Схватајући значај оваквог пословања и желећи да
друштвено одговорним предузетницима пружи подршку за развој
посла, Фондација „Новак Ђоковић“ покренула је посебан програм у
оквиру којег ће предузетници, кроз предавања и радионице, моћи
да развијају и унапређују своје пословање.
Предузетничку причу у овом броју посветили смо компанији
„Босис“ из Ваљева. То је данас водећи произвођач штампане и каширане картонске амбалаже и блистер картона, а можда је само њен
оснивач Богољуб Пантелић маштао пре више од 35 година да ће
од мале занатске радње за сито штампу створити тако јаку компанију. „Босис“ сада запошљава 140 радника и има око 200 задовољних клијената, међу којима су неке од највећих домаћих и светских компанија. Брига о запосленима, животној средини и локалној
заједници су такође оно што је компанију из Ваљева учинило препознатљивом не само на домаћем и регионалном, већ и на тржишту
Европске уније.
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Стартуј легално 2020

ЗА ПОЧЕТНИКЕ ВИШЕ ОД 10 ПРОГРАМА
ЗА ПОДСТИЦАЈ БИЗНИСА
У Палати „Србија“ прошле недеље је
одржана Конференција о подстицању
предузетништва „Стартуј легално
2020“, у организацији Владе Србије и НАЛЕД-а, уз подршку пројекта Немачке
развојне сарадње „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“, који имплементира ГИЗ. Један од панелиста на конференцији био је и директор НСЗ Зоран
Мартиновић.
Више од 53.000 фирми и предузетничких радњи отворено је у Србији у последњих пет година, а прошле године је
Србија са 390.767 активних привредних
субјеката била 17. земља у Европи. Почетницима у бизнису на располагању је
више од 10 државних програма подстицаја и локалне мере подршке, а ветар у
леђа предузетништву дало би веће пореско растерећење, смањење бирократије и сиве економије.
Премијерка Ана Брнабић позвала
је све који имају добру пословну идеју да
се упусте у бизнис и искористе неки од
понуђених програма.
- Подршка предузетништву је једна
од кључних ствари за стварање здраве,
јаке, динамичне економије. Из тог разлога смо данас представили шта је све
од повољних средстава на располагању
свим предузетницима, почетницима у
бизнису, са јасном поруком да је држава на њиховој страни и да ћемо их увек
подржати – рекла је Брнабић.
Премијерка је подсетила да је приоритет стимулисање запошљавања младих и инвестирање у науку, иновације,
истраживање и развој и дигиталну економију, а све у циљу бржег економског
раста и боље перспективе за све грађане
Србије. Додала је да се потреба предузетника за повољним средствима за развој
бизниса огледа и у програму повраћаја
65-75% пореза и доприноса за новозапослена лица, с обзиром да је од 2016.

године, када је стартовала ова мера, њу
искористило укупно 185.000 послодаваца, односно готово половина привреде.
Укупна вредност олакшица процењена
је на више од 19 милијарди динара.
На скупу је истакнуто да су током
2019. постигнута два велика помака у
подстицању предузетништва који уводе
потпуно нови приступ у овој области –
аутоматизација паушалног опорезивања
и програм пореског ослобођења почетника у пословању „Стартуј легално“.
Овај програм представља велику
иновацију, јер почетнике у бизнису ослобађа плаћања пореза и доприноса током
годину дана, као и сувишне администрације, јер нема обавезе предфинансирања
и не чекају на рефундацију. Захваљујући
њему већ је отворено 780 фирми и радњи
у којима посао има готово 850 особа. Ту
меру Влада Србије ове године је проширила новим подстицајима, као што су
пореско ослобођење за осниваче нових
бизниса у иновационим делатностима,

за повратнике у Србију и за ново запошљавање квалификованих лица.
Чланица Управног одбора НАЛЕД-а
и извршна потпредседница Групе „Горење“ Станка Пејановић каже да су те
промене резултат сарадње Владе и НАЛЕД-а и да ће пуно значити за предвидивост пословања.
- За постојећих 117.000 паушалаца
и све нове, аутоматизација паушалног
опорезивања ће значити драматично
мање бирократије. Све послове обављаће
електронски, од израчунавања висине
пореза, према правичним и објективним
критеријумима, до добијања пореских
решења, а наредни корак јесте да и уплате објединимо на један рачун – рекла
је Пејановић.
Амбасадор Немачке у Београду Томас Шиб каже да је влада те земље
подржала пројекте за смањење нелојалне конкуренције и увођење пореског ослобођења почетника у бизнису.
- Немачка подржава Србију у реформама јавне управе, које омогућавају
приступање Европској унији и, што је
још важније, побољшавају живот грађана. Предузетнички дух расте када држава себе види као партнера предузетника. „Стартуј легално“ је за то добар
пример – нагласио је Шиб.
Бројке о стању предузетништва у Србији показују и да на три предузетника
која отворе радњу два затворе бизнис, а
знатан је и број оних који у старту крећу
у неформалним токовима. Према проценама НАЛЕД-а, таквих је 17%, односно
око 66.500, због чега је неопходно да се
ради на даљем смањењу пореског оптерећења зарада, које најмање две трећине
привредника види као највећи проблем
у пословању и узрок бега у сиву зону.

Ђурђица Сучевић
Извор: НАЛЕД
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ТЕМА БРОЈА Јапанске инвестиције у нашој земљи

САРАДЊА СРБИЈЕ И ЈАПАНА
Пословна сарадња српских и јапанских компанија активна је у различитим областима и из године у годину
све је веће интересовање за улагања у
нашој земљи. Јапанска пословна алијанса у Србији (ЈПАС) управо ради са циљем
унапређења сарадње између две земље, а
пре свега кроз развој привредних односа.
Тренутно у Србији послује више од 30 јапанских фирми.
Односи Србије и Јапана су традиционално пријатељски и добри. Дипломатски односи почињу још давне 1882. године, а везе је успоставио Милан Обреновић
у оквиру дипломатске преписке са јапанским царем Меиђијем. Данас смо сведоци све боље привредне сарадње између
две земље.
Јапанска пословна алијанса у Србији
(ЈПАС) је пословно удружење основано 2017. године, на иницијативу јапанских компанија које послују у Србији, а
уз снажну подршку Амабасаде Јапана.
Основни циљ удружења је даље унапређење привредне сарадње између Србије и Јапана.
О раду јапанских компанија и њиховим пословним принципима све чешће
сазнајемо из њиховог успешног наступа
на глобалном тржишту, а данас већ и на
основу позитивних примера из праксе на
српском тржишту и захваљујући доброј
сарадњи њихових и домаћих фирми. Оно
што карактерише њихове пословне принципе јесте стрпљење, поверење и оданост, као и то да индивидуални интерес
подређују интересу целе заједнице. Можемо да закључимо да све већи број јапанских компанија које желе да послују
у Србији, а тренутно их је присутно више

од тридесет, показује да је и све боља
пословна клима у нашој земљи.
Јапанска пословна алијанса у Србији
окупља јапанске компаније, али и српске компаније које већ блиско сарађују
или желе да остваре ближу сарадњу са
њиховом пословном заједницом. „Наше
удружење тренутно окупља 43 чланице,
које послују у прехрамбеној, аутомобилској, ИТ, фармацеутској, електронској,
хемијској, машинској, индустрији медицинских средстава и сектору услужних
делатности“, каже за „Послове“ Данијела
Чабаркапа, извршна директорка ЈПАС-а.
Као један од разлога оснивања удружења наводи приметан раст интересовања јапанске пословне заједнице за
услове пословања у Србији, а како каже,

KAIZEN конгрес
У оквиру активности ЈПАС-а посвећених промоцији јапанске пословне културе и вредности и преношењу позитивних искустава и праксе Јапана у нашој земљи, 2018. године
удружење се придружило KAIZEN Институту Србија у организацији KAIZEN конгреса.
KAIZEN је јапански приступ континуираном побољшању свих области пословања, а
које се односе на производњу, трговину и услуге. Препознат је у целом свету и све већу
пажњу привлачи и у српским пословним круговима, где већ постоје бројне компаније
које примењују у раду тај приступ. Уколико бисмо буквално превели, „kaizen“ би значило
„промена набоље“, што у пракси подразумева стално напредовање.
KAIZEN конгрес је одлична платформа за сагледавање актуелних трендова, размену
искустава и успостављање сарадње међу компанијама ради ефикаснијег пословања. На
прошлогодишњем конгресу више од 200 учесника имало је прилику да сазна више о томе
да ли је KAIZEN могуће применити у раду српских компанија, као и које су сличности и
разлике у пословној култури Јапана и Србије. Поред тога, говорило се о томе да ли KAIZEN
може бити решење за индустријализацију Србије, како изгледа увођење тог приступа у
међународним компанијама и који се алати користе приликом имплементације. Поред
предавања, током конгреса су организоване и гемба шетње, у оквиру којких су учесници
директно могли да се упознају са имплементацијом овог приступа у фабрикама.
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то је и резултирало реализацијом прве
јапанске гринфилд инвестиције у Србији, компаније Yazaki, затим отварањем
фабрике компаније Mayekawa, као и
најављеном, највећом јапанском инвестицијом у Србији компаније Toyo Tire.

Како бисте оценили сарадњу
Србије и Јапана?
- Ове три компаније су само неки од
позитивних примера у последње три године. Додатно је важно поменути да већ
присутне јапанске компаније додатно
инвестирају у Србији, а кроз глобална
преузимања неколико компанија које
већ послују у Србији постале су део јапанских корпорација. Позитивни примери и посета премијера Јапана господина Абеа већ дају позитивне резултате у
даљем интензивирању сарадње, а сигурни смо да ће се такав тренд и наставити
у наредном периоду.
Иако у самој трговинској размени
има доста простора за унапређење сарадње, често се заборавља чињеница да
се, имајући у виду да јапанске компаније послују глобално, сарадња често не
успостављања директно са привредним
субјектима у Јапану већ са централама
и у другим земљама, као и са јапанским компанијама које послују у земљи и
креирају локални ланац добављача.
Јапан је и један од највећих донатора у нашој земљи, са укупним износом
донација Владе који од 1999. године
премашује 500 милиона евра. Донације
су реализоване у области здравства, образовања, заштите животне средине, социјалне заштите, а обезбеђена је и помоћ
током мигрантске кризе и поплава. Тако
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Организујете ли семинаре или
едукације за своје чланове?
- Едукација чланица свакако јесте
једна од веома важних области рада нашег удружења и трудимо се да редовно,
на основу интересовања чланица и новина у оквиру регулативе која дефинише
услове пословања у земљи, организујемо семинаре и радионице, у сарадњи са
нашим чланицама и партнерима. Како
нам је дељење искустава и знања веома
битно, семинаре најчешће држе управо
наше чланице, са експертизом у областима које су предмет интересовања. На
овај начин се поред едукације и подизања свести о променама и новинама у
пословном окружењу, јача и повезаност
наших чланица.

Какви су планови и даљи циљеви
у раду вашег удружења?
да можемо да закључимо да је сарадња
две земље заиста активна у различитим
областима и да се развија, а управо за то
се залаже и наше удружење.

Каква су искуства јапанских
компанија када је у питању
пословање у Србији? Како да се
подстакне даље инвестирање?
- Преко тридесет јапанских компанија је тренутно присутно у Србији и све
оне су изабрале нашу земљу као центар
одакле покривају пословне активности у
целом региону и шире. Њихов број је све
већи што указује свакако на позитиван
тренд константног побољшања пословне
климе у Србији.
У циљу даљег интензивирања њиховог присуства на овом тржишту неопходно је стално промовисати потенцијале за сарадњу, што је и један од фокуса
рада нашег удружења. Кроз низ активности које планирамо у наредном период посебно ћемо скретати пажњу на тај
сегмент, а оно што је веома важно истаћи
јесте да је стабилност и предвидивост
услова пословања од велике важности

када је реч о већем присуству јапанских
компанија на нашем тржишту.

- Оно што ће и надаље бити фокус нашег удружења, јесте да пружамо
подршку расту и раду јапанске пословне

Које су основе пословне културе
Јапана, шта је потребно знати
како би сарадња била још успешнија?
- Чињеница да је Јапан острвска, изолована земља са ограниченим природним ресурсима дефинисала је и све области тамошњег живота и пословања. У
циљу остваривања мира и просперитета
интерес заједнице је битнији од интереса
појединца.
Јапанске компаније размишљају
дугорочно и пажљиво процењују и анализирају могућности за сарадњу, и зато
је, као што смо већ поменули, стабилност
и предвидивост услова пословања веома
битна. Неговање односа, међусобно поштовање и поверење је изузетно важно.
Када се једном изгради поверење јапанске компаније теже да ту и остану. Дисциплина и висок квалитет рада такође је
нешто што дефинише пословање јапанских компанија.
заједнице у Србији, како кроз пружање
подршке већ присутним компанијама и
њиховим српским партнерима, тако и
кроз информисање о пословним могућностима у Србији и подршку јапанским
компанијама које тек успостављају своје
пословање у земљи. Оно што ћемо, такође, додатно интензивирати, јесте преношење позитивних искустава и зњања
јапанске пословне заједнице, како директно из Јапана, тако и из других земаља са сличним условима пословања
као у Србији где јапанске компаније
послују, а у оквиру рада наших индустријских групација.
Рад Алијансе подржан је од стране
Амбасаде Јапана и владиних агенција
Јапана JICA (Јапанска агенција за међународњу сарадњу) и JETRO (Јапанска организација за спољну трговину), које су и
почасне чланце удружења.
Јелена Бајевић
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Самозапошљавање

КРОЈАЧКИ САЛОНИ У ЗРЕЊАНИНУ

У

з финансијску подршку програма
за самозапошљавање, на подручју
Средњобанатског округа неколико претходних година највише
су се отварале адвокатске канцеларија
и кројачки салони. На тржишту кројачко-шивачких услуга сада је понуда богата - у Зрењанину има више кројачких
радњи, у њима се израђују не само одевни предмети, већ и декорације за ентеријер, модни детаљи, уникатни поклони
и други предмети. Негде се шије само
од текстилних материјала, а негде раде
и кожу. Сваки салон се позиционирао и
нуди одређени сет услуга, свака од шнајдерки има неки специфичан начин рада,
те се у складу са тим и мушерије опредељују. Како једна реклама за курсеве
шивења каже: шивење је спој практичности и креативности.
У Зрењанину, у локалу који има традицију пружања кројачко-шивачких услуга (ту се годинама налазила кројачка
радња „Анкица“, где су се стављали дрикери и нитне у време када је то ретко ко
радио), налазе се два салона: до улице је
„Велан“ власнице Весне Латиновић, а иза
салон „Меленсија“ Снежане Толмач. И без
дипломе економске школе, рекли бисмо
да су две фирме које су под истим кровом и баве се истом делатношћу директна конкуренција једна другој и комбинација осуђена на пропаст.
Међутим, Весна и Снежана су дугогодишње пријатељице и одличан професионални спој.
„Весна и ја смо добре пријатељице, сарађујемо и у послу се потпуно
допуњујемо. Мада су нас у почетку одвраћали од идеје да послујемо под истим
кровом и прогнозирали да то није добро
ни за бизнис ни за пријатељство, ми смо
их демантовале. Формално гледано, ми
јесмо конкуренција једна другој, али у
реалности ми посао реализујемо заједно, допуњујемо се и лакше и брже све
обављамо него што би био случај да свака ради само свој део“, каже Снежана.
Делатност оба салона су поправке
одевних предмета и предмета за домаћинство (замене цибзара на одев-

ним предметима и торбама, ранцима,
скраћивање одеће, преправке, стављање
дрикера и нитни, скраћивање и ушивање
предмета за домаћинство – столњаци, крпе, постељина, завесе,...). Локал са
традицијом, који чине две просторије,
налази се у ширем центру града, а узет
је под закуп. Радионице су комплетно
опремљене за рад (сингерице, индустријска једноигловка, ендлерица, машина за кожу и др.).
Кројачки салони „Велан“ и „Меленсија“ отворени су 2015. године, сваки уз
подршку субвенције за самозапошљавање по покрајинском јавном позиву,
која је тада износила 160.000 динара.
„Средства за самозапошљавање су
нам била подстрек за започињање бизниса. Заиста, у том моменту када смо
преломиле да крећемо у приватне воде
и субвенције су нам одобрене, тако да то
јесте био ветар у леђа“, каже Весна. Субвенција за самозапошљавање омогућила
им је куповину неопходних машина, а
како се број муштерија повећавао, купиле су и додатну опрему. На почетку их је
покретала велика жеља да успеју у самосталном бизниосу, а сада, када имају
своју позицију на локалном тржишту
кројачко-шивачких услуга, потребно је
одржати бизнис, односно постојећи обим
посла.
Обе предузетнице имају дугогодишње искуство и стручност у послу.
Снежана је након завршене гимназије
најдуже радила књиговодствене послове.
„Радећи као књиговођа сам зарађивала, а
шивењем сам се бавила из задовољства,
јер сам тако могла да искажем свој креативан дух. Нарочито сада, када радимо и
преправке, то долази до изражаја, јер да
би се одевни предмет преправио потребна је креативност, идеја како то извести.
Код мене је тако хоби прерастао у посао“,
прича Снежана.
Весна је била запослена у зрењанинском МИП-у као машински инжењер, а
након дугогодишњег рада по кројачким
радњама и фирмама које су се бавиле
производњом одеће, одлучила је да региструје своју фирму.

Задовољне су обимом посла, заједно
успевају да га реализују, те не планирају
да запошљавају раднике. На почетку су
се рекламирале помоћу флајера и визиткарти, а свакако најбоља реклама за ову
врсту услуга је препорука муштерија.
„Задовољна муштерија ће увек препоручити сваком коме затребају кројачке
услуге радњу којом је у потпуности задовољна: и ценом и квалитетом и брзином и добром и доступном локацијом“,
истиче Весна, а Снежана додаје: „Имамо
сталне муштерије, али и нове. Муштерије
радо улазе у радњу, јер препознају позитивну атмосферу, то што смо љубазне,
пријатне и насмејане. Овај посао не пада
нам тешко, функционишемо као тим који
се слаже и допуњује“, додаје Снежана.
Определиле су се за стратегију да им
цене буду исте као код конкуренције, а за
неке услуге и ниже. Конкуренцију на локалном тржишту чине кројачки салони
и радње за поправке, а додатно и нерегистрована конкуренција – кројачке услуге које се нуде у кућним условима без
регистроване фирме. Оне се држе предности „Велана“ и „Меленсије“: добре и
доступне локације, приступачних цена,
квалитета услуге, брзине, односно извршења услуга у уговореном року.
„Има нас кројача доста, али када се
подвуче црта, остаје квалитет. Ко ради
квалитетно и поштено, тај опстаје. Весна
и ја, наравно, имамо и муштерија којима
су наше услуге скупе, па оду другде, али
се опет враћају када виде шта су добиле
за оно што су платиле јефтиније“, истиче
Снежана.
Александра Штрбац
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Град Лесковац финансира самозапошљавање

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ БИЗНИСА

У Свечаној сали града Лесковца одржана је конференција поводом доделе 25
уговора особама које су добиле субвенције за самозапошљавање у појединачном
износу од 200.000 динара

Укупно 5 милиона динара је издвојено из буџета Града за ову меру Локалног акционог плана запошљавања,
а Филијала Лесковац НСЗ је омогућила
техничку подршку у циљу реализације
претходних активности. Учешћем у раду
Локалног савета за запошљавање договорени су услови за расписивање јавног
позива који је објављен на сајту НСЗ, информисана су лица са евиденције и спроведена дводневна обука за незапослена
лица „Пут до успешног предузетника“.
По основу поднетих захтева, а на основу
ранг-листе и одлуке Града, сачињена су
обавештења и припремљени уговори за
будуће предузетнике.
Добитнике средстава је поздравио
градоначелник Лесковца др Горан Цветановић, честитао им и између осталог
рекао: „Запошљавање, отварање нових
радних места и стварање погодног привредног амбијента су параметри на основу којих се оцењује рад сваке локалне
самоуправе. Лесковац се на том пољу успешно развија и функционише. У прилог
томе говори податак да је број незапослених на крају 2019. године износио 14.520
лица, односно у процентима 15,46%“.

Смањењу броја незапослених лица,
према његовим речима, допринело је
отварање погона иностраних компанија,
али и јачање домаћих привредника. Значајну улогу у томе има и реализација
Локалног акционог плана запошљавања,
у оквиру којег је путем различитих мера
од 2013. године радно ангажовано 1.137
лица.
У име предузетника којима су уручени уговори говорили су Андријана Илић
и Лазар Динић.
Илићева се захвалила Граду и градоначелнику на добијеној прилици и
рекла: „Оваквим пројектима Град пружа подршку лицима без запослења да, с
једне стране, стекну потребна искуства
за вођење сопственог бизниса, а са друге стране, што је још битније, подршку
за реализацију сопствених идеја. Моје
мишљење је да се већина присутних
привредника не би усудила на покретање сопственог бизниса да није било
подршке Града, мени лично за самостално бављење адвокатуром. Овакви подстицаји дају нам веру у систем и да све
око нас има смисла“.
Лазар Динић је изразио захвалност
јер му је омогућено да отвори предузет-

ничку радњу за уређење екстеријера и
додао да ће додељена новчана средства
искористити за набавку неопходних машина.
Током 2019. године Град Лесковац
је успешно финансирао спровођење јавних радова и програм стручне праксе
за лица са високом стручном спремом и
лица са просеком изнад 9,00. Уложено је
нешто више од десет милиона динара, а
у мере су укључена 63 лица.
Марија Стевановић

Шанса за младе

ДЕЛТА ЗАПОСЛИЛА 46 НОВИХ МЛАДИХ ЛИДЕРА

Свечаним пријемом у компанији „Делта холдинг“ почела је
да ради осма генерација Младих лидера. На конкурсу на који се
пријавило скоро 3.000 кандидата, кроз више кругова селекције
изабрано је најбољих 46 и они почињу једногодишњи програм
плаћене обуке у различитим деловима компаније.

На истој свечаности уручени су и сертификати претходној,
седмој генерацији, која је успешно завршила програм „Млади
лидери“. Тиме се број младих, факултетски образованих људи
који су прошли кроз овај програм попео на 220.
„Пројектом ‚Млади лидери‘ ми континуирано одржавамо и
јачамо кадрове у својој компанији. У ‚Делти‘ млади људи одувек добијају праву шансу, резултат тога је да данас на високим менаџерским позицијама имамо већи број колега који су

Бесплатна публикација о запошљавању

прошли кроз овај програм“, каже Моника Пејчић, директорка
људских ресурса у „Делта холдингу“.
„Посебно смо задовољни што на овај начин младе, образоване и амбициозне људе задржавамо да раде у Србији, да
овде развијају свој таленат и граде каријеру и тиме, наравно,
помажу и земљи у којој су се образовали”, додаје она.
Млади лидери су пројекат „Делта холдинга“ за запошљавање младих, факултетски образованих људи без радног искуства. Започет је 2012. године и до сада се за њега пријавило више од 20.000 људи. Током годину дана кандидати раде у
различитим деловима компаније, вођени менторима упознају
различите пословне активности.
Једна од учесница програма „Млади лидери“ VII генерације, Гала Богуновић, истакла је да јој је ово била јединствена
прилика да ради у добром тиму и да се опроба у различитим
секторима и на различитим позицијама.
„Рад у сектору логистике у ‚Делта аграру‘, у јеку сезоне, донео ми је брзину одлучивања, прецизност у раду и побољшао
моје организационе способности. Са друге стране, рад у продаји утицао је на развој мојих комуникационих вештина. Научила сам много важних лекција о животу, послу и самој себи, а
најважније је што сам добила прилику да упознам дивне људе.
Тим који вас окружује осам и више сати у току једног дана постаје вам друга породица. Запослени у ‚Делта холдингу‘, ментори и колеге, несебично са нама деле своје знање, радно и животно искуство и помажу нам да сваки дан напредујемо”, каже
Гала.
Јелена Бајевић
Извор: Делта холдинг
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Оригинални лидери

ЗАЈЕДНИЦА ИСПРЕД ПРОФИТА
Како би пружили снажну подршку предузетницима који
се баве друштвено одговорним пословањем, Фондација „Новак Ђоковић“ и „Оригинал магазин“ организовали су сусрет
„Оригинални лидери“, на којем је промовисан истоимени програм стручне подршке за јачање капацитета и развој посла
и планова који директно утичу на промене у друштву. Током
панела, своје искуство и племените приче са присутнима су
поделили предузетници вођени друштвеном мисијом, представници удружења и компанија: KobaYagi igračke, Нова искра,
Mokrin house, Разливалиште и Наша кућа.
Друштвени предузетници су они који приликом покретања посла као приоритет постављају испуњавање одређене
друштвене мисије и својим радом позитивно утичу на целокупну заједницу. Таквом предузетнику профит није на првом
месту и покреће га жеља да помогне другима. У нашој земљи
тренутно послује око 1.200 таквих предузећа, а тај сектор запошљава више од 10.000 људи, али је потенцијал много већи.
Схватајући значај оваквог пословања и желећи да друштвено одговорним предузетницима пружи подршку за развој посла, Фондација „Новак Ђоковић“ покренула је програм „Оригинални лидери“, у оквиру којег ће предузетници, кроз предавања
и радионице, моћи да развијају и унапређују своје пословање.
Програм траје четири месеца, обухвата и индивидуални и групни рад и бесплатан је. Како кажу организатори, циљ покретања тог програма стручне праксе је промоција друштвеног
предузетништва кроз едукацију, подршку и повезивање, а сам
програм је иновативан и прави се искључиво на основу потреба и жеља предузетника који учествују.
„Различите су области у којима друштвено одговорна предузећа могу да помогну заједници, а то могу бити заштита
животне средине, запошљавање рањивих група, људска права,
волонтеризам, активизам младих... Друштвени предузетници
нису обични предузетници, њих води срце и профит им није на
првом месту, већ добробит целе заједнице“, каже за „Послове“

Данијела Јовичић, координаторка пројекта „Оригинални лидери“ испред Фондације „Новак Ђоковић“.
Током панела, своја искуства и пројекте који су усмерени
на целу заједницу представили су предузетници и представници удружења који су истакли да је веома важно стално ослушкивање проблема који се тичу свих нас, као и повезивање
са локалном заједницом.
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„Наш оснивач је рођен у Кикинди и желео је да се одужи
заједници из које је потекао, па је одлучио да ту направи Mokrin
house, место где се организују различити културни, забавни и
едукативни програми, радионице за децу и одрасле, а све са
циљем повезивања са локалном заједницом како би се нешто
добро за њу урадило“, каже Тамара Којић, генерална директорка Mokrin house-а.
Милош Пауновић, суоснивач Разливалишта, говорио је о
програмима за младе у циљу развоја њихових предузетничких идеја у оквиру друштвено одговорног пословања. Посебно је поменуо едукативни програм Social impact award, који
је осмишљен као нека врста такмичења кроз које се имплементирају иновативна решења за највеће светске проблеме
у друштву. Мисија Разливалишта јесте да промовише дух
друштвеног предузетништва међу младима и да им представи
могућност да то буде њихова будућа каријера.
Један од говорника била је Аница Спасов, из социјалног
предузећа „Наша кућа“, која је поделила своје дугогодишње
искуство у овој области пословања, с обзиром да предузеће постоји од 2007. године и све време се посао развија. „Наша кућа“
пружа подршку људима са тешкоћама у развоју којима је тржиште рада најмање доступно.
„Програм ‚Оригинални лидери‘ је изузетно важан за оне
који желе да се баве друштвеним предузетништвом јер их охрабрује да ризикују и експериментишу, што је прави пут ка
циљу. Друштвена вредност је најважнија, али је важан и профит да би предузеће било економски одрживо и да би опстало
на тржишту. Ми желимо да помогнемо целу заједницу, да искористимо ресурсе на прави начин, повежемо се. Желимо да
особе са тешкоћама у развоју људи прихвате као себи равне и
да од њих могу нешто да науче“, објашњава Аница за „Послове“.
Током панела могли смо да чујемо да се у Србији праве уникатне играчке од рециклираних материјала које код деце подстичу креативност. Прави их друштвено одговорно предузеће
KobaYagi Toys, које запошљава рањиве групе, односно жене које
припадају теже запошљивим групама и младе са тешкоћама у
развоју. Ми ћемо променити свет – кажу у овом предузећу, а
Емил Едиет, сувласник бренда, истиче да је добар осећај када
се бавите друштвено одговорним предузетништвом и када можете да допринесете заједници. „Важно је да сваки појединац
размишља о унапређењу средине у којој живи“, закључује наш
саговорник.
Јелена Бајевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Стручно оспособљавање

ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА –
НОВЕ МОГУЋНОСТИ
У 2019. години, услов за укључивање у
програм приправника за лица са високим
образовањем, поред просека од 8,5 на
претходно завршеним нивоима студија,
био је и да су на евиденцији НСЗ најмање
6 месеци. Ове године уведена је новина лице не мора бити 6 месеци на евиденцији НСЗ.
„Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог
за самосталан рад у струци, односно занимању за које су стечене одговарајуће
квалификације, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када
је то законом или правилником послодавца о организацији и систематизацији
послова предвиђено као посебан услов
за рад на одређеним пословима“, изјавио
је Илија Кнежевић, начелник Одељења за
образовање и обуке у Сектору за подршку запошљавању НСЗ, гостујући у програму Радио Београда 1.
Програм приправника реализује се
уз заснивање радног односа код послодавца и може трајати шест, девет или
дванаест месеци.
„Програм за лица са средњом стручном спремом траје шест месеци, девет
месеци за лица која имају завршен најмање шести степен стручне спреме, а
за лица са високим образовањем – лица
која су завршила четворогодишње сту-

дије, програм траје дванаест месеци“,
објашњава Кнежевић.
Током трајања програма приправника, обавеза Националне службе за запошљавање је да врши рефундацију зараде
послодавцима.
На питање колико је лица заиста добило посао после завршеног програма,
Кнежевић објашњава како је после дужег
времена програм приправника поново
пронашао место међу мерама активне
политике запошљавања.
„Тренутно је у току његова реализација, тако да не можемо још знати ефек-

Илија Кнежевић

те док се не заврше уговори и уговорне
обавезе. Поређења ради, могу навести
пример из ранијих програма, где је преко 70% лица која заврше стручно оспособљавање заснивало радни однос или
код тог послодавца или код неког другог“, истакао је Кнежевић.
У 2020. години у програм приправника за незапослена лица са средњим
нивоом квалификација планирано је
укључивање 590 незапослених, међу
којима је 40 особа са инвалидитетом, док
ће у програм приправника са високим
нивоом квалификација бити укључено
530 лица, од којих је 30 особа са инвалидитетом.
Прес НСЗ
Бесплатна публикација о запошљавању
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Потребе на локалном тржишту рада

ПОТРАЖЊА ЗА ОПЕРАТЕРИМА
НА ЦНЦ МАШИНАМА
Након извршене анализе потреба на
локалном тржишту рада за конкретним
знањима и вештинама, као и потреба
лица за конкретним обукама, током протекле године, Филијала Кикинда НСЗ је
започела реализацију обука за оператере на ЦНЦ машинама.
На територији општине Сента у току
је реализација поменуте обуке за пет
лица са евиденције испоставе НСЗ у
Сенти, која стичу теоријско-практична
знања у фирми „Neo Displeys“ д.о.о., која
обуку реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Мокрогорском школом менаџмента и Академијом „Оксфорд-агент“.
Током обуке за коју је планиран фонд
од 180 часова, полазници ће савладати
знања из технолошких поступака, основа техничког цртања, програмске језике за ЦНЦ машине, мерење и контролу
квалитета производа и друге планиране

садржаје. Код поменутог послодавца,
након завршетка обуке, уговорена је и
радна пракса у трајању од 20 дана, током које ће полазници имати прилику
да практично, кроз рад, усвојена знања
и усаврше.
У Кикинди се, такође, организује обука за оператере на ЦНЦ машинама, за
10 незапослених, који су изразили жељу
да стекну неопходна знања. Полазници
сматрају да ће им новостечена знања
бити одскочна даска приликом проналажења запослења, јер на локалном
тржишту рада постоји потреба за радницима са поменутим компетенцијама.
Обука ће стартовати почетком фебруара.
Д.о.о. „Mecafor-products“, који у Кикинди
послује са успехом, у својим халама опремљеним најсавременијим машинама
и стручним кадром, пружиће адекватна
знања лицима која похађају обуку.
Весна Данић

Доказ концепта

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОЈЕКТЕ ИСТРАЖИВАЧА
Фонд за иновациону делатност одобрио је 57 милиона динара за реализацију 26 пројеката у оквиру програма „Доказ
концепта“. У наредних годину дана истраживачи сa 14 различитих научно-истраживачких организација бавиће се тестирањем идеја, хипотеза или претпоставки, како би доказали да
су технички изводљиви и да су основа за развој производа за
које постоји потреба на тржишту.
Појединачно по пројекту одобрена су бесповратна средства
у максималном износу до 2.400.000 динара. Осим финансијске
подршке, истраживачима је на располагању и менторска
подршка, како би што ефикасније креирали тржишно оријентисан производ, стратегију комерцијализације и пословни модел.
На јавни позив током прошле године пријављено је 269
пројеката. Највећи број пријава је из области природних наука, прехрамбене и пољопривредне области, затим заштите
животне средине и информационо-комуникационе технологије. Поднети пројекти оцењивани су од стране међународних
рецензената према критеријумима који укључују снагу истраживачког тима, иновативност и изводљивост предложеног
концепта, корисност и потенцијал за комерцијализацију производа и изводљивост плана имплементације.
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Средства за реализацију првог јавног позива обезбеђена
су из буџета Владе Републике Србије, а кроз „Пројекат унапређења конкурентности и запошљавања“ (споразум о зајму
Републике Србије са Светском банком).
Планирано је да нови јавни позив за програм „Доказ концепта“ буде објављен у фебруару ове године.
Извор: inovacionifond.rs

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

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

29.01.2020. | Број 866 |
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Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и
137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-10684/2019 од
30. октобра 2019. године и 51 број: 112-11793/2019 од 27.
новембра 2019. године, оглашава

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

1) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник
5 извршилаца, место рада Ћуприја

III У ВАСПИТНО-ПОПРАВНОМ ДОМУ У КРУШЕВЦУ

2) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник

IX Услови за рад који се односе на приправнике
у Служби за обезбеђење: На основу члана 255 Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 55/14 и 35/19) за приправника у служби за
обезбеђење може се примити лице које, поред законом
утврђених испуњава и следеће услове: да има средње
образовање, да је млађе од 30 година, и да је психички
и физички способно за вршење службе. За приправника
у служби за обезбеђење може се примити и лице до 35
година живота, ако има стечено високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и стечено високо
образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године.
X Садржина пријаве и докази који се прилажу уз
пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив
радног места за које се конкурише, име и презиме, датум,
место и државу рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт
телефон, податке о образовању, пријава мора да буде
својеручно потписана) - (образац пријаве се може преузети са сајта Министарства правде);
- 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;
- 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);
- 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, која је
дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта
Министарства правде).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених.

4 извршиоца, место рада Крушевац

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IV У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ ПАЗАРУ

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).

3) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник
4 извршиоца, место рада Нови Пазар
V У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

4) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник
10 извршилаца, место рада Нови Сад
VI У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЗРЕЊАНИНУ

5) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник
1 извршилац, место рада Зрењанин
VII У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НЕГОТИНУ

6) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник
1 извршилац, место рада Неготин
VIII У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
ПОЖАРЕВЦУ – ЗАБЕЛИ

7) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник

7 извршилаца, место рада Пожаревац
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Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 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 могу се приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинској управи.
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.
XI 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 из Закона о извршењу кривичних санкција: Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривичних санкција прописано је да 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.
XII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција,
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.
XIV Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић,
тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).
XV Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на одређено време у трајању
од шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање,
ако по завршеном приправничком стажу положи стручни
испит у служби за обезбеђење. Приправнику у служби за
обезбеђење престаје радни однос, ако у прописаном року
не положи стручни испит у служби за обезбеђење, изузев
ако је до тога дошло због болести или из других оправданих разлога.
XVI Посебне одредбе за пријем приправника у
Служби за обезбеђење: Кандидат ће након извршене
безбедносне провере и психофизичког тестирања бити
позван на проверу здравствене способности за рад у
служби за обезбеђење, са ношењем оружја.
Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања
кандидата обавља се у Заводу за заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска 9.
Трошкове здравственог прегледа кандидати плаћају лично без права на рефундацију. Кандидат који на лекарском
прегледу добије негативан лекарски налаз елиминише се
из даљег поступка пријема кандидата.
Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке
способности, здравствене способности или за кога постоје
безбедносне сметње доставља се решење о одбијању, у
коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвољава да даље учествује у поступку пријема.
Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат који је
испунио формални услов и прошао безбедносну проверу,
психофизичко тестирање и здравствени преглед позива
се на разговор. На разговору се проверава вештина комуникације непосредно кроз разговор са кандидатима.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254 Закона о извршењу кривичних санкција.
НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној од стране јавног бележника, у општини или суду
биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Обавештавају се кандидати да ће се документација
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних
санкција, интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за нормативне и
надзорне послове пензијског и
инвалидског осигурања, звање
самостални саветник

Одсек за нормативне и надзорне
послове и послове координације
социјалне сигурности, Сектор за
пензијско и инвалидско осигурање и
борачко-инвалидску заштиту
1 извршилац
Опис посла: учествује у припреми и изради нацрта закона, других предлога прописа и општих аката у области
пензијског и инвалидског осигурања, добровољног пензијског осигурања и израђује пратеће прилоге; израђује
материјалe за разматрање и усвајање нацрта закона,
других предлога прописа и општих аката у области пензијског и инвалидског осигурања; израђује стручна мишљења у вези са применом прописа у области пензијског и
инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања, као и одговоре и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости и одговоре на посланичка
питања; даје стручна мишљења на нацрте закона и предлоге прописа других органа и врши надзор над законитошћу општих аката Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање; обавља све послове везане за
добровољне пензијске фондове и пензијске планове,
односно уговоре о пензијским плановима, укључујући
и послове регистрације пензијских планова и вођења
евиденције о томе; припрема годишње и периодичне
извештаје о раду, одговоре на представке; обавља све
остале послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет
година, кao и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Македонска 4а

2. Радно место начелник Одељења
за нормативне послове борачкоинвалидске заштите и послове
неговања традиција ослободилачких
ратова Србије, звање виши саветник
Одељење за нормативне послове
борачко-инвалидске заштите и послове
неговања традиција ослободилачких
ратова Србије, Сектор за пензијско
и инвалидско осигурање и борачкоинвалидску заштиту
1 извршилац

Опис посла: руководи и координира радом Одељења;
креира мере за унапређивање и развој института у
области заштите ратних меморијала и неговања традиције и обележавање значајних датума из ослободилачких

Бесплатна публикација о запошљавању

ратова Србије у складу са релевантним историјским чињеницама и државним програмом; координира и израђује
нацрте закона, других прописа и појединачних правних
аката у области заштите ратних меморијала, неговања
традиције и обележавања значајних датума из ослободилачких ратова Србије и учествује у изради нацрта међудржавних уговора и споразума у вези са одржавањем
ратних меморијала у земљи и иностранству; учествује у
спровођењу конкурса и расподели средстава по пројектима удружењима грађана и сарађује са борачко-инвалидским организацијама и удружењима чија је делатност
неговање традиције ослободилачких ратова Србије, са
мрежом завода за заштиту споменика културе и дипломатско-конзуларним представништвима; учествује у спровођењу јавних набавки, прати извршење јавних набавки,
врши контролу финансијских извештаја о реализацији
закључених уговора о додели јавне набавке у области
борачко-инвалидске заштите; планирање и праћење реализације буџета у области борачко-инвалидске заштите и
неговања традиције; координира послове унапређења и
експлоатације информационог система који се користе у
Одељењу, обавља све остале послове по налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање седам година, кao и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Македонска 4а

3. Радно место за финансијске
послове у области борачкоинвалидске заштите и неговања
традиција ослободилачких ратова
Србије, звање саветник

Одељење за нормативне послове
борачко-инвалидске заштите и послове
неговања традиција ослободилачких
ратова Србије, Сектор за пензијско
и инвалидско осигурање и борачкоинвалидску заштиту
1 извршилац
Опис посла: припрема, контролише и обрађује документацију за исплату права корисницима у области борачко инвалидске заштите, заосталих примања, коначног
усклађивања, борачког додатка, накнада члановима
лекарских комисија, као и припрема комплетне документације и обрачуна за исплату инвалиднина корисницима,
који су своја права из области борачко инвалидске заштите остварили у земљи, а имају пребивалиште у иностранству; припрема, контролише и обрађује документацију за
исплату годишњег новчаног примања за опоравак одликованих лица (носилаца Партизанске споменице 1941. и
шпанских бораца, чланова њихових породица, народних
хероја и чланова њихових породица); прати и контролише финансијске извештаје удружења чији се пројекти
финансирају; прати и контролише финансијске извештаје
о реализацији уговора о финансирању инвестиционог и
редовног одржавања ратних меморијала; контролише
финансијске извештаје о реализацији закључених уговора о додели јавне набавке у области борачко-инвалидске
заштите и обавља друге послове које одреди начелник
Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Македонска 4а
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4. Радно место за нормативне и
послове координације социјалне
сигурности, звање саветник

Одсек за нормативне и правне послове у
области социјалне и породичне заштите
и финансијске подршке породици са
децом, Сектор за бригу о породици и
социјалну заштиту
1 извршилац
Опис посла: учествује у припреми нацрта закона и предлога подзаконских аката и других прописа из области
социјалне заштите; учествује у припреми стручних мишљења и објашњења у вези са применом закона и других
прописа из надлежности Одсека; пружа стручну помоћ
установама социјалне заштите, израђује одговоре на
захтеве и представке других органа, организација, установа и грађана из делокруга Одсека; припрема и израђује
решења о броју и структури запослених и сагласности
за пријем радника у радни однос, сачињава прегледе
о радним местима и структури запослених у односу на
утврђене нормативе и стандарде у установама социјалне
заштите за смештај корисника из делокруга Одсека; даје
сагласности на статут и акт о организацији и систематизацији послова у установама социјалне заштите за смештај
корисника чији је оснивач Република; учествује у преговорима са репрезентативним синдикатима запослених у
социјалној заштити; обавља све остале послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три
године, кao и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

5. Радно место инжењер за
безбедност информационих система,
звање виши саветник
Одељење за развој и одржавање
информационог система и техничку
подршку, Сектор за финансијско
управљање, рачуноводство и
контролинг
1 извршилац

Опис посла: прати законску регулативу, сарађује са
корисницима информационих система и спољним сарадницима у циљу предлагања и реализације унапређења
безбедности ИТ решења и координише поступке решавања инцидената и захтева за променама из домена
информационе безбедности; имплементира, надгледа
и оперативно одржава безбедоносне системе; спроводи
имплементацију нових система и технологија са циљем
унапређења безбедности ИТ система; води рад стручних тимова за израду пројектних задатака и техничких
спецификација и спроводи активности на развоју и унапређењу безбедносних стандарда у складу са развојем
нових технологија; учествује у реализацији пројеката у
складу са усвојеним планом и одлукама о формирању
пројектног тима; имплементира и надгледа механизме
и стандарде у домену безбедности ИТ система; прати и
коригује усклађеност захтева за унапређењем система
са усвојеним безбедоносним политикама и процедурама; обезбеђује процедуре и политике са циљем континуитета рада ИТ инфраструктуре и ИТ сервиса; организује,
спроводи, координира израду документације везане за
процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка
упутства у домену информационе безбедности; идентификује потребе за набавкама, израђује и верификује део
конкурсне документације у складу са усвојеним процедурама, предлаже покретање набавке, прати реализацију
уговора за које је одговоран; иницира, контролише и по
потреби израђује анализе и извештаје из домена информационе безбедности, у складу са интерном регулативом
и законским обавезама; сарађује са спољним пословним
партнерима по питањима одржавања и развоја ИТ безбедности; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно научног поља технич-
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ко-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, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање седам година, кao и
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Теразије 41

Место рада: Београд, Македонска 4а

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

6. Радно место за подршку
пословима јавних набавки, звање
млађи саветник
Одељење за опште правне послове
и јавне набавке, Секретаријат
Министарства
1 извршилац

Опис посла: учествује у припреми и контроли документације у поступцима јавних набавки мале вредности; припрема акте у поступцима јавних набавки мале вредности;
учествује у вођењу посебних евиденција о спроведеним
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима;
учествује у вођењу евиденција о додељеним уговорима
о јавним набавкама, добављачима и лицима задуженим
за праћење уговора; уноси податке у софтверске апликације; учествује у припреми информација и припреми
података за одговарајуће извештаје о јавним набавкама;
објављује огласе о јавним набавкама мале вредности и
обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање једна година радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, кao и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

7. Радно место за контролу рада
инспекцијског надзора, звање
самостални саветник

Група унутрашње контроле инспекције
1 извршилац
Опис посла: учествује у припреми предлога препорука
и упутстава за унапређење рада у вршењу инспекцијског
надзора; учествује у припреми основа за израду налога,
упутстава и инструкција и других аката у вези са процедуром унутрашње контроле; разматра притужбе на незаконит или неправилан рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора,
прикупља одговарајуће доказе за поступке утврђивања
њихове одговорности и припрема одлуке о поступању
по притужбама; обавља непосредне надзоре ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора
и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада
инспектора; предузима радње на откривању и спречавању противправног и несавесног чињења у раду инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење
инспекцијског надзора; учествује у анализи и изради свих
релевантних извештаја из надлежности Групе; обавља
све остале послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање пет година, од чега три године радног искуства
на пословима инспекцијског надзора или најмање седам
година радног искуства на пословима примене прописа о
управном поступку и/или припреме и давања мишљења о
прописима у управним областима и/или примене прописа
у судском поступку, положен испит за инспектора, кao и
потребне компетенције за рад на радном месту.
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III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који
учествују у изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес) - провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа)
и Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
пензијском и инвалидском осигурању и Правилник о условима, начину и поступку организовања и функционисања
пензијских планова) - провераваће се путем симулације
(писмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (организационо понашање) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (припрема и израда стручних мишљења
и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора итд)) и Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из
делокруга радног места (Закон о правима бораца, војних
инвалида и чланова њихових породица и Закон о ратним
меморијалима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (методе и поступци
финансијског планирања, анализе и извештавања) и
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових
породица и Закон о финансирању удружења бораца
ослободилачких ратова Србије) - провераваће се путем
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес) - провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност

критичког вредновања и анализирања доступних информација) и Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног места
(Закон о социјалној заштити и Породични закон) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за радно место знање енглеског језика (ниво Б2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о знању енглеског језика,
на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног
језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који
су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере.
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података; Оffice пакет и
интернет технологија; информациона безбедност) и
Посебна функционална компетенција за радно место познавање рада у апликативним софтверима - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови јавних набавки (методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки; методологија за праћење извршења уговора) - провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) и Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног места
(Закон о државној управи) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови) и Посебна функционална компетенција за
радно место - релевантни прописи из делокруга радног
места ( Закон о раду и Закон о социјалној заштити) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа)
- провераваће се путем симулације (писмено).
V Провера понашајних компетенција за радна
места под редним бројем 1, 3, 4, 5, 6 и 7: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет)
- провераваће се путем психометријских тестова, узорка
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција за радно место
под редним бројем 2: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским
ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за наведена извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено). Информације o материјалимa за
припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
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Администрација и управа
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 011/3613-490,
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, од 10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној
верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина
22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у
образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
За радно место под редним бројем 7 у циљу доказивања
радног искуства у струци подноси се оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци од
најмање пет година, од чега три године радног искуства
на пословима инспекцијског надзора или најмање седам
година радног искуства на пословима примене прописа о
управном поступку и/или припреме и давања мишљења о
прописима у управним областима и/или примене прописа
у судском поступку.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.

се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног
искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су
да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних
места на која конкуришу.
XIV Трајање радног односа: За наведена радна места
радни однос заснива се на неодређено време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и
да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести, почев од 17. фебруара 2020. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу
коју су навели у обрасцу пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
/ уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
Лице без положеног испита за инспектора полаже испит
за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања
радног односа (ова напомена се односи само за радно
место под редним бројем 7).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао),
биће одбачене.

вима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова
оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за наведена радна места,
може се преузети на званичној интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у
штампаној верзији на писарници Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд,
Немањина 22-26.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊА НОВЦА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18) и члана 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање 51 бpoj: 112-10815/2019 од 30. октобра 2019. године, вршилац дужности директора Управе
за спречавање прања новца, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца,
Београд, Ресавска 24.
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за подршку
правним пословима и за праћење
међународних стандарда

Група за правне послове и усклађивање
прописа са међународним стандардима,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми одговора подносиоцима захтева у складу са обавезама прописаним законом
који регулише слободан приступ информација од јавног
значаја; прати међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма и о томе
сачињава месечне извештаје; прикупља податке и учествује у припреми мишљења у вези примене прописа којима су регулисани спречавање прања новца и финансирање тероризма; учествује у изради споразума о сарадњи
са другим државним органима и организацијама; сачињава месечни извештај о раду; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање 1 година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

XIII Рок за подношење доказа: кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у
року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавања, борачка и социјална
питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања: на 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.

Група за примену усаглашености
пореских прописа на међународном
нивоу, звање млађи саветник
1 извршилац

Кандидати који конкуришу на више радних места, која

На интернет презентацији Службе за управљање кадро-

Опис послова: Прикупља податке и пружа стручну

Бесплатна публикација о запошљавању

2) Радно место за подршку
пословима усаглашености са
пореским прописима
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Администрација и управа
подршку у изради статистичких извештаја у праћењу и
утврђивању стања везано за усаглашеност пореских прописа; прикупља информације потребне за израду стратешких и планских докумената и припрема прилоге за
релевантна програмска и стратешка документа од значаја
за извршење обавеза и остваривање циљева и надлежности органа у области међународних пореских прописа; ажурира базу података за потребе припрема анализа и припрема статистичке извештаје; припрема податке
релевантне за анализу статистичких извештаја; прикупља
подаке и учествује у изради извештаја из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање 1 година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
III Место рада: Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ. Комисија
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли
може или не може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере. Информације o материјалимa за
припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање
кадровима: http://www.suk.gov.rs/.
2. Посебне функционалнe компетенције: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови – законодавни процес, примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних
аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном
систему), припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрт прописа, међународних уговора итд.) - провераваће се писмено путем
симулације;
Посебна функционална компетенција за радно место
професионално окружење и прописи из надлежности и
организације органа - Закон о спречавању прања новца и
финансирања тероризма; Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спечавања тероризма и ширења
оружја за масовно уништење - провераваће се писмено
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места - Међународни стандарди у борби против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење;
Директиве Европског парламента и Савета о спречавању
коришћења финансијског система у сврху прања новаца
или финансирања тероризма - провераваће се писмено
путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
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Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место
професионално окружење и прописи из надлежности и
организације органа - Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења
оружја за масовно уништење и Закон о спречавању
прања новца и финансирања тероризма; провераваће се
писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места - Технике
прикупљања и обраде података напредни Excel провераваће се писмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца, у делу Конкурси, https://www.uprava.
gov.rs.
3. Провера понашајних компетенција за радна
места 1 и 2:
Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће
се путем психометријских тестова и интервјуа базираног
на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа - провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарство финансија
– Управа за спречавање прања новц, Ресавска 24, 11000
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места”.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у
образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води

службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају
личне податке о чињеницама садржаним у службеним
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре
интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају
на адресу Управа за спречавање прања новца, Београд,
Ресавска 24.
IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести, почев од 10. фебруара 2020. године, о чему
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или
електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Управе за спречавање прања новца, Ресавска 24, у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте
(бројеве телефона или електорнске адресе), које наведу
у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
XII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Јадранка Вулић, тел. 011/735-9068, од 10.00 до 13.00
часова.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Ресавска 24, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. Пробни рад је обавезан за све који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни
рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао
радни однос на неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодређено време, а који
нема положен државни стручни испит, полаже државни
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стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања
радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао именовао директор Управе.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Управе за спречавање прања новца, на
интерент презентацији Службе за управљање кадровима,
на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Поп Лукина 7-9
Београд

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), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-13045/2019 од 26. децембра
2019. године, Министарство финансија - Управа за јавни
дуг, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за подршку
пословима из области сарадње
са међународним финансијским
институцијама и другим
зајмодавцима

у Одсеку за пројектне и програмске
зајмове, у звању млађег саветника,
систематизовано под редним бројем 9
Правилника
1 извршилац
Опис послова: Врши унос, обраду, систематизацију и
праћење података у вези са споразумима којима су репрограмиране обавезе које је Република преузела по раније
закљученим уговорима; важећим законима о регулисању
јавог дуга; пројектима и програмима који се кофинансирају из зајмова међународних финансијских институција,
мултилатералних и других кредитора; води евиденцију
о обавезама преузетим у јавни дуг; учествује у пословима припреме података и коресподенције из области
мултилатералне и билатералне кредитно-финансијске
сарадње; пружа стручну и административно-техничку
подршку радним групама, чији су чланови представници
Управе, припрема елементе за стручна мишљења, анализе, информације и извештаје из делокруга Одсека; учествује у пословима припреме стручних основа за израду
аката из делокруга Одсека; сарађује са другим органима
државне управе, институцијама, правним субјектима и
унутрашњим организационим јединицама у оквиру Управе ради усклађивања сарадње и реализације послова
из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне економске науке или правне науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
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но-хуманистичких наука или ИМД студије на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, најмање
једна година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Руководилац групе

у Групи за стручно-оперативне
послове, у Одсеку за интерну
контролу, финансијске и стручнооперативне послове, у звању саветник,
систематизовано под редним бројем 22.
Правилника
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад
запослених у Групи; стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези са извршавањем
послова из делокруга Групе; организује, спроводи и контролише стручно техничке и административне послове
за потребе Управе за јавни дуг; организује одржавање
састанака и пословну кореспонденцију директора са органима и организацијама, међународним организацијама и
делегацијама и израђује извештаје о одржаним састанцима; организује пријем и дистрибуцију поште и материјала потребних за рад Управе; контролише документацију
о задуживању и употреби средстава неопходних за рад
Управе и сарађује са Управом за заједничке послове
републичких органа ради набавке средстава неопходних
за рад Управе и води евиденције о средствима којима се
обезбеђује рад Управе врши и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
економске науке или правне науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се писменим
путем.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу
и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не
може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
2. Посебне функционалне компетенције: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада –
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантно професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о јавном дугу)
– провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон
о закључивању и извршавању међународних уговора, Закон о буџету у делу који се односи на планирање
задуживања Републике Србије код страних кредитора и
давање гаранција Републике Србије у складу са чланом
3) – провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
страни језик (енглески Б1) – провераваће се путем разговора (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења – основе управљања људским
ресурсима и организационо понашање провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада –
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантно професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о јавном дугу)
– провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба
о канцеларијском пословању органа државне управе и
Упутство о канцеларијском пословању органа државне
управе) – провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
страни језик (енглески Б1) – провераваће се путем разговора (усмено).
3. Понашајне компетенције:
- за радно место под редним бројем 1 – (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама;
- за радно место под редним бројем 2 – (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима)
– провераваће се путем психометријских тестова, узорка
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено). Информације o
материјалимa за припрему кандидата за проверу општих
функционалних компетенција могу се наћи на веб-страници Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на веб-страници Министарства финансија - Управа
за јавни дуг: www.javnidug.gov.rs.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд и Службе за управљање кадровима или у
штампаној верзији на писарници Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд,
са назнаком: „За јавни конкурс“.
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. Под-
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носиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани доказ
о знању рада на рачунару и страног језика.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару и страног језика биће ослобођени
провере компетенција „дигитална писменост“ и „енглески
језик Б1“, сем уколико комисија одлучи да се приложени
доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат
ослобађа од провере опште компетенције „дигитална
писменост“ и „енглески језик Б1“.
VII Остали 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; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се
потврђује стручна спрема која је наведена у условима за
радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту
подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство). Државни службеник
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су
органи у обавези да по службеној дужности, када је то
неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама. 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.

ка 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 24. фебруара 2020. године, о чему
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или
електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Министарству финансија - Управи за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које
наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
XI Трајање радног односа: За оглашено радно место
радни однос се заснива на неодређено време.
XII Лице задужено за давање обавештења: Милица Милићевић Стојановић, тел. 011/2927-614.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом на адресу Министарство финансија - Управа за
јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс са називом радног места на који се конкурише”, или предају непосредно на писарници Министарства
финансија - Управе за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000
Београд са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места (назив радног места)”.
НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
од надлежног органа (јавног бележника, у општинској
управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Службе за управљање кадровима, 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.

VIII Рок за подношење осталих 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
адресу Министарство финансија - Управа за јавни дуг,
Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд.
IX Датум и место провере компетенција учесни-
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КАНЦЕЛАРИЈA ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 9 став 1, члана
10 став 1, члана 11 став 1 и члана 13 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19),
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број 112-6438/2019 од 26.06.2019.
године и Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број 112-13086/2019 од
26.12.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,
Београд, Катићева 14-16
II Радна места које се попуњавају:

1. Систем инжењер информационих
система и технологија, звање
саветник
Одсек за планирање и анализу,
Одељење за информационе системе
и регистре, Сектор за развој
информационих технологија и
електронске управе
1 извршилац

Опис послова: Спроводи анализу пројектног задатка и
врши избор процедуре његовог решавања; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог
на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског
софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; прати реализацију послова имплементације и одржавања интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења
информационих система и регистара, као и модела израда резервних копија података; израђује пројектну документацију и прати реализацију пројеката; обавља друге
послове по налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци
од најмање три године; положен државни стручни испит;
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Шеф одсека за пројектовање и
имплементацију, звање самостални
саветник
Одсек за пројектовање и
имплементацију, Одељење за
информационе системе и регистре,
Сектор за развој информационих
технологија и електронске управе
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, координира рад
запослених у Групи; координира припрему анализа и
пројеката развоја и имплементације информационих система и регистара; координира пројектовање и имплементацију информационих система и регистара; анализира
и проучава законе, друге прописе од значаја за развој и
одржавање информационих система и регистара; стара
се о редовном одржавању база података – контрола интегритета; надзире припрему и израду техничке документације и упутстава за припрему и израду информационих
система; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне
документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.
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Администрација и управа
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из стручне области
електротехничког или рачунарског инжењерства или
научних области математичких или организационих 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 пет година; положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Пројектант информатичке
инфраструктуре, звање виши
саветник

Одсек за развој и одржавање мреже,
Одељење за рачунарске комуникације,
управљање мрежама и интернет
технологије, Сектор за информационокомуникациону инфраструктуру
1 извршилац
Опис послова: Спроводи анализу јединствене информационо-комуникационе мреже органа и дефинише пројектне задатке, одржавање и рад; пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме и системског софтвера
и сервиса; пројектује и надгледа имплементацију хардверских и софтверских решења за заштиту података и
информација на мрежи; дефинише и надгледа послове
везане за надзор и управљање мрежама; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних
копија података; прати развој нових технологија, тестира
нова комуникациона хардверска и софтверска решења;
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из стручне области
електротехничког или рачунарског инжењерства или из
научне области математичких или организационих наука
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер на 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.

4. Аналитичар ИКТ стандарда, звање
саветник
Група за планирање и анализу,
Одељење за стандардизацију,
сертификацију и смернице развоја,
Сектор за стандардизацију и
сертификацију
1 извршилац

Опис послова: прикупља и анализира захтеве корисника у циљу примене прописаних стандарда; прати промене
регулативе, законских прописа и подзаконских аката од
утицаја на примену стандарда у експлоатацији и развоју
информационог система; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења у складу са прописаним стандардима интероперабилности; учествује у
дефинисању спецификација за израду информационих
система; врши проверу реализованих апликација у односу
на постављене стандарде интероперабилности; израђује
извештаје о изменама и усклађености са прописаним
стандардима; врши техничку подршку и организује скупове за подизање нивоа капацитета за примену прописаних
стандарда интероперабилности, обавља и друге послове
по налогу руководиоца групе.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; радно искуство у струци од најмање три
година; положен државни стручни испит; као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
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5. Радно место за правне послове
у области ИТ безбедности, звање
саветник

дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци
од најмање пет година; положен државни стручни испит;
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова: обезбеђује поступање ЦЕРТ РМРО у
складу са важећом правном регулативом; учествује у
изради правилника и процедура за превентивно реаговање у случају потенцијалне опасности по РМРО и ИКТ
система републичких органа; израђује анализе примећених инцидената и утврђује да ли у њима има елемената
кривичних дела; стара се о благовременом спровођењу
мера заштите у складу са законом; прикупља податке и
информације о нападу и последицама које је напад изазвао; пружа стручну помоћ другим државним органима
који користе услуге РМРО у санирању последица напада
на ИКТ инфраструктуру РМРО; сарађује са Одељењем за
високотехнолошки криминал и са другим националним и
међународним ЦЕРТ тимовима на правној обради инцидената у циљу прикупљања и обезбеђења документације за
покретање поступка против починилаца напада; обавља
и друге послове по налогу помоћника директора.

8. Радно место за финансијскорачуноводствене послове, звање
самостални саветник

Сектор за информациону безбедност
1 извршилац

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области
правних 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 три године; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

6. Радно место за подршку
кадровским пословима, звање
сарадник
Сектор за правне, кадровске,
финансијске и административне
послове
1 извршилац

Опис послова: израђује анализе и статистичке
извештаје из области управљања људских ресурса; води
евиденције државних службеника и намештеника и друге
евиденције из области људских ресурса; израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних
службеника и намештеника; уноси податке о запосленима
ради регулисања здравственог, пензионог и инвалидског
осигурања кроз Централни регистар; прикупља податке и учествује у припреми аката из области управљања
људских ресурса; израђује стандардне потврде из радног
односа; стара се о уредном и правилном чувању персоналних досијеа и обавља друге послове по налогу помоћника директора.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до
три године; најмање три године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место за опште - правне
послове, звање самостални саветник
Сектор за правне, кадровске,
финансијске и административне
послове
1 извршилац

Опис послова: пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима у остваривању права из радног
односа; припрема изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе; припрема предлоге уговора о привременим
и повременим пословима и уговора о делу и стара се о
њиховом спровођењу; припрема акта из области безбедности и здравља на раду; израђује акта о пружању
информација од јавног значаја; обавља стручне послове
у поступку јавних набавки; израђује уговоре о раду и друга акта за запослене и обавља друге послове по налогу
помоћника директора.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-

Сектор за правне, кадровске,
финансијске и административне
послове
1 извршилац

Опис послова: израђује и врши контролу извештаја,
финансијских прегледа и анализа, статистичких и осталих извештаја везаних за финансијско-рачуноводствено пословање; прати финансијске аспекте реализације
уговора и израђује извештаје; припрема завршни рачун,
прати и усаглашава оперативне финансијске планове за
извршење буџета; припрема општа и појединачна аката
у вези са финансијско-рачуноводственим пословима; контролише припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама; врши контролу обрачуна и плаћање
ПДВ-а и обрађује податке за обрачун плата и осталих
накнада и примања запослених; даје стручна мишљања
у вези са финансијским и рачуноводственим пословима
и обавља друге послове по налогу помоћника директора.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање
пет година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада за сва радна места: Београд, Катићева
14-16.
III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије
провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен
тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ
не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.
Посебнe функционалне компетенције за радно
место број 1
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о информационој безбедности) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место базе података (SQL server) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за радно
место број 2
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Администрација и управа
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за радно
место број 3
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност, TCP/
IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows,
Linux)) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о електронској управи, Закон о информационој
безбедности) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место процедуре опреме и друго (мрежни протоколи, рутинг
протоколи, мрежне комуникационе и сигурносне опреме,
мрежних сервиса и сигурносни проблеми и криптографска технологија) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за радно
место број 4
Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада информатички послови - Оffice пакет и интернет технологије - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада - студијско-аналитички послови - прикупљање и
обрада података из различитих извора укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информацијама - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи и акти из надлежности и организације
органа (Закон о електронској управи, Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за радно
место број 5
Посебна функционална компетенција за област рада
- информатички послови - информациона безбедност провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови - прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа
- Закон о информационој безбедности - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за радно
место број 6
Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања људским ресурсима - информациони
систем за управљање људским ресурсима - провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови - прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о електронској управи, Уредба о Канцеларији за
информационе технологије и електронску управу) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за радно
место број 7
Посебна функционална компетенција за област рада
управљање људским ресурсима (радно-правни односи у
државним органима) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
- прописи из делокруга радног места (Закон о јавним
набавкама) - провераваће се путем симулације (писмено).
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Посебнe функционалне компетенције за радно
место број 8
Посебна функционална компетенција за одређену област
рада - област рада финансијско-материјални послови
- извршење буџета - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи и акти из надлежности и организације
органа - Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о
буџетском систему) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних кометенција могу се
наћи на интернет презентацији Kaнцеларије за информационе технологије и електронску управу (www.ite.gov.rs).
Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; и савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима), провераваће се
путем психометријских тестова и интервјуа базираног на
компетенцијама.
Процена мотивације за рад на радном месту и степена
прихватање вредности државних органа провераваће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kанцеларија
за информационе технологије и електронску управу,
Катићева 14-16, 11000 Београд, са назнаком „За јавни
конкурс - попуњавање извршилачког радног места“.
V Лице које је задужено за давање обавештења:
Ружица Нелки, телефон: 011/3340-737, од 10.00 до 13.00
часова сваког радног дана.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник јавног конкурса пунолетан; да
учеснику раније није престајао радни однос у државним
органима због теже повреде дужности из радног односа и
да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање
6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријава је 8 (oсам) дана и почиње да тече првог наредног
дана од дана оглашавања 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 на интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу: www.ite.gov.rs.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о
додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења. Пријава на
јавни конкурс може се поднети путем поште или на непосредно на адресу: Катићева 14-16, 11000 Београд.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу: www.ite.gov.rs или у штампаној верзији у
пословним просторијама Канцеларије за информационе
технологије и електронску управу, Катићева 14-16, 11000
Београд (тел. 011/3340-737).
Напомена: Да би кандидат био ослобођен тестирања
опште функционалне компетенције - дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац достави важећи
сертификат, потврду или други доказ о познавању рада
на рачунару. Докази о познавању рада на рачунару се
достављају у оригиналу или у форми оверене фотокопије.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или овере-

на фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује тражена стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акт 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 оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник Републике Србије“, број 93/2014,
22/2015 и 87/2018), прописано је да је јавни бележник
надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за
које је посебним законима који се примењују пре ступања
наведеног закона прописано да их оверава суд, односно
општинска управа; да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност
за оверавање потписа, рукописа и преписа почев од
01.03.2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске
јединице, као и пријемне канцеларије основних судова,
односно општинске управе, као поверени посао и после
01.03.2017. године, а до именовања јавног бележника.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника или у општини или суду.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављаљнству; извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број
18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је
да у поступку који се покреће на захтев 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. Наведене
доказе кандидат може доставити из пријаву сам, а у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат у делу Изјава у Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција, односно да ли жели да
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам.
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 адресу: Канцеларија за информационе технологије и
електронску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу, подлежу пробном раду
у трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом
да предметни испит положе до окончања пробног рада (у
року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа.)
У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број
79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007,
67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и
95/2018), прописано је да су кандидатима при запошљавању у државним орган, под једнаким условима доступна
сва радна места и да се избор кандидата врши на основу
провере компетенција.
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XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се 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 образцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести
почев од 18.02.2020. године, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени путем поште на адресе које су навели у
својим пријавама или путем телефона.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србиј“, Булевар Михаила Пупина 2,
II спрат, канцеларија 269, 11070 Београд, Нови Београд.
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним
просторијама Канцеларији за информационе технологије
и електронску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд.
Учесницима 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 адресе), које наведу у
својим образцима.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је именована од стране директора Канцеларије за информационе
технологије и електронску управу.
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs,
на интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу - www.ite.gov.rs, на
порталу е-Управе - www.euprava.gov.rs, на огласној табли,
интернет презентацији - www.nsz.gov.rs и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка,
83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19)
и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-9607/2019, од 27. септембра
2019. године, Завод за социјално осигурање, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ЗАВОДУ ЗА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Завод
за социјално осигурање, Београд, Булевар уметности 10
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за примену
међународних уговора у области
здравственог осигурања, у звању
саветник

у Групи за примену међународних
уговора у области здравственог
осигурања, пензијског осигурања и
осигурања за случај незапослености,
Сектор за примену међународних
уговора
1 извршилац
Опис послова: учествује у изради административних и
других споразума за спровођење међународних уговора о
социјалном осигурању у области здравственог осигурања,
здравствене заштите и материнства; прикупља и обрађује
материјале за разговоре Завода са иностраним органима
за везу, као и за преговоре надлежних органа Републике
Србије у делу који се односи на здравствено осигурање;
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учествује у праћењу спровођења међународних уговора
и предлагању мера за ефикаснију примену међународних
уговора у делу који се односи на здравствено осигурање
и здравствену заштиту; припрема обавештења органима
за везу и носиоцима осигурања страних држава о предузетим мерама и променама правних прописа у вези са
применом међународних уговора у области здравственог
осигурања; координира активности у процесу европских
интеграција у области здравственог осигурања и учествује у припреми мера за координацију активности организација за обавезно социјално осигурање Републике
Србије у примени међународних уговора о социјалном
осигурању; припрема одговоре на питања, представке и
жалбе; обавља и друге послове које одреди руководилац
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету;положен државни
стручни испит; радно искуство у струци од најмање три
године; као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
III Место рада: Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу
и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не
може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:
Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада – послови међународне сарадње и европских интеграција-методологија праћења и извештавања о ефектима потписаних међународних споразума - провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – релевантни прописи из делокруга радног места
(Закон о здравственом осигурању) - провераваће се путем
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се путем симулације (усмено).

изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа
базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Завода за социјално осигурање или у штампаној верзији у канцеларији бр. 92 Завода за социјално осигурање, Булевар уметности 10, 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.
VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају
личне податке о чињеницама садржаним у службеним
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.

Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Завода за социјално осигурање www. zso.
gov.rs

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре
интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
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за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
адресу Завода за социјално осигурање, Београд, Булевар
уметности 10.
IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести, почев од 17. фебруара 2020. године, о чему
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или
електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Завода за
социјално осигурање, Булевар уметности 10 у Београду.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које
наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
XI Трајање радног односа: За раднo местo радни
однос се заснива на неодређено време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења:
Гордана Дмитровић Анђелић: 011/2017-123 и Јелена
Полић: 011/3115-471
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом или предају непосредно на писарници, канцеларијa 92, Завод за социјално осигурање, Булевар уметности 10, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.
НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни
однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао
радни однос на неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодређено време, а који
нема положен државни стручни испит, полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања
радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао директор Завода за социјално осигурање.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Завода за социјално осигурање, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, 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.
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Посебни услови:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАДАЉ

Радно место на редном броју 1: да кандидат има
звање дипломирани електро инжењер (С2С).

Секретар

Радно место на редном броју 2: да кандидат има
завршен 5. степен стручне спреме - ВКВ, смер механичар
за возила или други адекватан смер.

21216 Надаљ, Лазара Ракића 33

на период од 4 године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни
испит - државни испит; једна година радног искуства на
истим или сличним пословима; уверење суда о некажњавању; уверење о држављанству Републике Србије. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног
огласа у публикацији “Послови” и на огласним таблама
НСЗ Србобран и МЗ Надаљ. Пријаве слати на адресу: МЗ
Надаљ, Лазара Ракића 33, 21216 Надаљ са назнаком:
„Пријава по објављеном јавном огласу”. Ближе информације на телефон: 021/2239-004.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Радно место на редном броју 3: да кандидат има
завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ.
Радно место на редном броју 4: да кандидат има
завршен 5. степен стручне спреме - ВКВ и положене Б (Б1,
Б, БЕ) и Ц (Ц1, Ц,) категорије.
Радно место на редном броју 5: да кандидат има
завршен 4. степен стручне спреме.
Радно место на редном броју 6: да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме - ВКВ, грађевински смер.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Радно место на редном броју 7: да кандидат има
завршен 3. степен стручне спреме - КВ и да је психофизички способан за дужност.

Расписује

Радно место на редном броју 8: да кандидат има
завршену осмогодишњу школу и да је психофизички способни за дужност, ПКВ.

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанствa у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
у радни однос на неодређено време,
ради попуне радних места у

I Назив установе Војске Србије у којој се врши
попуна радних места: Центар за испитивање НВО
„Никинци“ Технички опитни центар Управе за планирање
и развој (Ј-5) Генералштаба Војске Србије, место службовања Никинци
Радна места која се попуњавају:

1. Виши истраживач, С2С
1 извршилац

2. Mеханичар за возила гусеничаре,
ВКВ
1 извршилац

3. Виши технички сарадник - мерач
притиска, ВКВ
1 извршилац

4. Возач специјалног возила, ВКВ
2 извршиоца

5. Виши технички сарадник, ССС
2 извршиоца

6. Грађевински столар, ВКВ
1 извршилац

Радно место на редном броју 9: да кандидат има
завршену осмогодишњу школу и да је психофизички способни за дужност, ПКВ.
II Заједничко за сва радна места
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране
и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 6/14, 23/15,
30/17, 26/18).
За сва радна места биће спроведене следеће
активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена
кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са
кандидатом (20% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви докази и који испуњавају све услове за запослење
на радним местима за која конкуришу биће упућени на
психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су
навели у својим пријавама или путем мејла на имејл-адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.

7. Чувар - противпожарац, КВ
1 извршилац

8. Чувар противпожарац, ПКВ

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће у
изборном поступку.

2 извршиоца

9. Помоћни радник, ПКВ
3 извршиоца

Општи услови:
- да су кандидати држављани Републике Србије,
- да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за
које конкуришу,
- да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
- да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да
нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или
путем mail на имејл-адресе наведене у пријави.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану
сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које
обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће
лекарско уверење о општој здравственој способности за
рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
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30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Александар Петровић, телефон 022/443-122
лок. 34-510 и Никола Васиљевић, телефон 011/3401-007.
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Поштом на адресу: Центар за испитивање НВО
„Никинци“, Главна бб, 22422 с. Никинци, са назнаком „За
јавни конкурс“.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству
Центра за испитивање НВО „Никинци“, Главна бб, 22422
с. Никинци.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса
становања, контак телефон, мејл-адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке
биографије прилажу и следеће:
- За сва радна места - оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности (не старије од
шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању
од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа
у којем је кандидат био на служби да му радни однос у
државном органу није престао због повреде дужности из
радног односа.
- За радна места под редним бројем 2, 3, 4, 5, 6 и
7 - оригинал или оверена копија сведочанства за сваки
разред завршене школе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју
је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће
одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије
између кандидата који испуњавају услове конкурса,
првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица
повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије
и супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни
рад за радни однос заснован на неодређено време траје
6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду,
отказује се радни однос без права на новчану накнаду
због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства одбране Републике
Србије - www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно
доставити уз напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.

Бесплатна публикација о запошљавању

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против
лица не води кривични поступак, односно да лице није
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на
служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места
подносе појединачне пријаве за свако формацијско место
на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених, подноси решење о распоређивању на радно
место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

УСЛОВИ: ВКВ или III степен, пекар; са или без радног
искуства.
ОСТАЛО: Рок за пријаву: 12.02.2020. Контакт телефони:
021/293-4157, 021/293-4154.

ХИДРОВОД ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Боре Шипоша 25
тел. 013/341-292
e-mail: hidrovod18@gmail.com

Ауто-механичар

привремени и повремени послови
2 извршиоца

ДОО „УСПОН”

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме: помоћник
ауто-механичара, ауто-механичар, сервисни ауто-механичар. Теренски рад, обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Трајање конкурса до 01.03.2020. године. Контакт са
послодавцем: директно упућивање кандидата према
договореним терминима за разговор, Панчево, Боре
Шипоша 25, од 10.00 до 14.00 часова. Јављање кандидата на телефоне: 013/3451-292, 367-851, лице за контакт:
Јасмина Дрињак.

Руководилац у рачуноводству

11070 Нови Београд, Алексиначких рудара бб
тел. 065/332-23-93

Трговина и услуге
32000 Чачак, Булевар ослобођења 17
e-mail: office@uspon.rs

Опис посла: послови праћења законске регулативе из
области финансија и рачуноводства, контроли законитости и исправности докумената о материјалном финансијском пословању, израда периодичних финансијских
извештаја, израда пореских биланса и пореских пријава,
комуникација са пореском управом, сарадња са ревизорском кућом, израда анализа пословања по захтеву
менаџмента.
УСЛИВИ: да кандидат има VII степен стручне спреме из
области економије и обавезно радно искуство на истим
или сличним пословима; пожељно је искуство у руковођењу у сектору рачуноводства (познавање законске регулативе из области финансија и рачуноводства,
познавање међународних рачуноводствених стандарда),
познавање рада на рачунару (MS Office, MS Windows),
комуникацијске вештине, оријентисаност ка остваривању
резултата, изузетна аналитичност, стратегијско размишљање, тачност, ажурност, систематичност и одговорност
у раду.
Компанија нуди рад у амбициозном, стручном и динамичном тиму, перспективно окружење које омогућава континуирано усавршавање и стимулативну зараду.
ОСТАЛО: Кандидати могу своје радне биографије да
доставе путем имејл-адресе: office@uspon.rs или да их
доставе лично на адресу фирме: ДОО Успон, Булевар
ослобођења 17, 32000 Чачак.

АЛЕКСАНДРИЈА ФРУШКА ГОРА
ДОО ЕКСПОЗИТУРА ЖАБАЉ
11000 Београд, Краља Вукашина 2

1. Технолог - приправник
за рад у Жабљу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолошки факултет прехрамбеног смера.

2. Комерцијалиста

за подручје Београда
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме или IV степен стручне
спреме, економско-комерцијалног смера.

3. Магационер готових производа,
сировине и амбалаже
за рад у Жабљу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, са
или без радног искуства.

4. Пекар

за рад у Жабљу
5 извршилаца

СЗТР РАНКОВИЋ ЉУБИСАВ

Аранжер цвећа
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било којем
занимању. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

„ШИФРА 24“ ДОО
24000 Суботица, Козарачка 11
тел. 069/671-580

Службеник обезбеђења
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању,
пожељно радно ускуство; пожељна лиценца за службеника обезбеђења са оружјем, возачка дозвола Б категорије. За лица која немају лиценцу постоји могућност да
ће послодавац обавити лиценцирање. Кандидати треба
да се јаве лично на адресу послодавца по телефонској
најави. Ближе информације на контакт телефон. Оглас је
отворен до 21.02.2020. године.

“ПРО АС” ДОО
24000 Суботица, Даруварска 15/а
e-mail: proassu1@gmail.com
тел. 024/568-688

Електричар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електроструке, 12
месеци искуства на траженим пословима, возачка дозвола Б категорије. Слање биографија на имејл, ближе
информације на контакт телефон. Оглас остаје отворен
до 21.02.2020. године.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51
e-mail: dragan.ocokoljic@sava-zivot.rs
тел. 063/664-763

Саветник у продаји животних
осигурања

на одређено време 2 месеца уз
могућност запослења на неодређено
време, место рада: Вршац, Бела Црква,
Пландиште, Панчево, Алибунар,
Суботица
3 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације без обзира на
врсту квалификације; пожељно је основно знање рада
на рачунару (Word, Excel, Интернет); пожељна је возачка
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Трговина и услуге
дозвола Б категорије; радно искуство небитно - пожељно искуство у продаји; дужина радног времена 4 - 8
сати дневно. Теренски рад, обезбеђен превоз. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејла или да се
јаве на контакт телефон послодавца. Трајање конкурса:
10.04.2020.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ“ ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1
тел. 063/206-967

Правник
УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани правник, радно искуство 3 месеца, обавезно искуство на пословима
регистрације возила, знање рада на рачунару (Internet,
MS Office, RegOs, e-mail), возачка дозвола Б категорије,
пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: drago.
gudalovic@akgudalovic.rs.

„MAGIC PRO“ DOO NIŠ
Ниш - Медијана
Булевар Светог цара Константина 80-82

Комерцијалиста
УСЛОВИ: пожељно искуство у козметичкој индустрији;
возачка дозвола Б категорије, енглески језик - почетни
ниво. Мејл адреса: info@magicparfume.com. Контакт телефон: 018/4541-062 или 063/405-003.

Радник у производњи
УСЛОВИ: ССС без обзира на степен и занимање; пожељно искуство у козметичкој индустрији. Мејл адреса: info@
magicparfume.com. Контакт телефон: 018/4541-062 или
063/405-003.

„АГРОГРАДЊА КОМПАНИ“
ДОО НИШ

18000 Ниш
Булевар Светог цара Константина 78

Радник на стоваришту
УСЛОВИ: пожељно искуство као и познавање грађевинских материјала и саме области грађевине; возачка дозвола Б категорије. Мејл адреса: office@agrogradnjacompany.
com. Контакт телефон: 018/4541-062 или 063/405-003.

MGV GPS SECURITY
18000 Ниш, Булевар цара Константина бб

Монтажер GPS уређаја
УСЛОВИ: основно познавање рада на рачунару и возачка
дозвола Б категорије; пожељно је радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефон 018/274011.

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА”
БАЧ
21420 Бач, Вука Караџића бб

Инструктор-рекреатор
УСЛОВИ: завршен трећи или четврти степен стручне
спреме, да поседује одговарајућу лиценцу из спортских
активности и да има шест месеци радног искуства у струци. Радни однос се заснива на неодређено време. Уз
пријаву кандидат треба да достави следеће доказе: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; диплому о стеченом образовању
(оригинал или оверену фотокопију); потврду о радном
искуству у струци; уверење надлежне полицијске управе
о некажњавању, не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију лиценце из спортских активности.
Пријава на конкурс садржи: кратку биографију, име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, мејл-адресу, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким опи-
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сом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања. Пријава мора бити
својеручно потписана. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве са пратећом документацијом се достављају лично или путем
поште на адресу: Установа за спорт и рекреацију „Бачка
тврђава“ Бач, Вука Караџића бб, 21420 Бач. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног
органа биће одбачене. Све додатне информације се могу
добити на телефон установе: 021/6070-317.

АИК БАЧКА ТОПОЛА ДОО
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 1

Елекричар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електроструке, без
обзира на радно искуство. Обезбеђена исхрана. Кандидати треба да се јаве лично на адресу послодавца, радним данима од 7 до 14 часова. Оглас остаје отворен до
29.02.2020. године.

РТЦ ЛУКА „ЛЕГЕТ” АД
22000 Сремска Митровица, Јарачки пут 10
тел. 064/6485427, 022/621-977
e-mail: direkcija@leget.rs

Возач камиона преко 7 тона

на одређено време до 9 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира на степен
и усмерење; возачка дозвола Ц и Е категорије; искуство
минимум годину дана; лекарско уверење и уверење о
некажњавању. Конкурс је отворен до попуне. Контакт
телефон: Љубиша Симоновић, 064/6485-427. Пријаве
слати на e-mail: direkcija@leget.rs. Напомена: могућност
запослења на неодређено време.

БК „АЛЕКСАНДАР КОНСАЛТИНГ“
24000 Суботица
Јована Микића 18
e-mail: tamara.novkov@autokucaalfa.com
тел. 024/555-500

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

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

Агент теренске продаје

место рада: Београд, Бор, Чачак,
Јагодина, Крагујевац, Краљево,
Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар,
Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац,
Пријепоље, Прокупље, Шабац,
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица,
Суботица, Ужице, Ваљево, Врање,
Зајечар, Зрењанин и Кикинда
200 извршилаца
УСЛОВИ: III - VII степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство. Врста радног односа: уговор о делу.
Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања и вештине:
основно познавање рада на рачунару и енглески језик на
почетном нивоу. Заинтересовани кандидати могу слати
радне биографије на горе назначену мејл-адресу послодавца.

Монтер - техничар за
телекомуникације

на одређено време, пробни рад 6
месеци, место рада: Београд, Нови Сад,
Крагујевац
40 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (електротехника, механика и слично); без обзира на радно искуство.
Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања и вештине:
основно познавање рада на рачунару. Заинтересовани
кандидати могу контактирати своје саветнике за запошљавање за информације о начину конкурисања.

ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ“
Београд, Делиградска 40a

Помоћни радник у кухињи

привремени и повремени послови, место
рада: ГО Савски венац - Београд
7 извршилаца
УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. Трајање
конкурса: до попуне. Начин конкурисања: директан контакт са послодавцем, адреса: Делиградска 40а, време: од
08.00 до 14.00, особа за контакт: Слободанка Чурчић.

„НА КРАЈ СЕЛА“
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

Административни радник у
осигурању

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе
тел. 062/757-577

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме економског смера,
познавање рада на рачунару, радно искуство 6 месеци на
истим или сличним пословима; потврда да није кажњавано и да се против лица не води истрага. Слање биографија на мејл. Ближе информације на контакт телефон.
Оглас важи 14 дана од дана објављивања.

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

Хигијеничар

„ИКЕА СРБИЈА“ ДОО БЕОГРАД

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; небитно
радно искуство; рад у сменама; обезбеђен превоз. Рок за
пријаву 15.02.2020. Јављање на горе наведени телефон.

Београд, Астрид Линдгрен 11
тел. 062/8818-395
е-mail: milan.krcmarevic@ingka.ikea.com

“КУЋА У БОЈИ”
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 51
тел. 063/529-916

Радник на пословима монтаже
намештаја

на одређено време 3 месеца, уз
могућност запослења на неодређено
време
5 извршилаца
Опис посла: послови монтаже намештаја.
УСЛОВИ: IV ниво образовања (средња школа, независно
од смера), радно искуство пожељно; возачка дозвола Б
категорије. Остали услови рада: пуно радно време, теренски рад, обезбеђен превоз. 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: Слађана Мартиновић.

Молер

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; небитно радно искуство; обезбеђен превоз. Рок за пријаву
12.02.2020. Јављање на горе наведени телефон.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Трговина и услуге / Медицина

MONA HOTEL MANAGEMENT DOO
ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26
тел. 031/841-021

Специјалиста дерматовенерологије

Специјалиста неурологије

Конобар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

за рад у хотелу на Златибору
3 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, добре комуникацијске вештине, флексибилност у динамичном окружењу, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Задаци обухватају: наплату услуга, одржавање организованости, уредности и хигијене средстава за рад сектора,
решавање рекламација гостију, познавање хотела и других хотелских садржаја и услуга. Слање радних биографија на мејл: recepcija@monazlatibor.com. Конкурс је отворен до попуне радних места.

АПОТЕКА „АГРОСЕМЕ-С“
31000 Ужице, Николе Пашића 6
тел. 065/2206-195
e-mail: majcoue@gmail.com

Радник на превозу робе

на одређено време

Специјалиста психијатрије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста радиологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста неуропсихијатрије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста гинекологије и
акушерства

на одређено време, за рад у Севојну
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

УСЛОВИ: I - V степен стручне спреме, возачка дозвола Ц
категорије.

Специјалиста неурологије

Транспортни радник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон:
065/2206-195, особа за контакт: Милош Милосавчевић.
Трајање конкурса је 15 дана од дана оглашавања.

Медицина

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на имејл-адресу: ginekologijaholimed1@gmail.com или се могу пријавити на број телефона: 069/4123-536, 064/1303-750.

ЦЕНТАР ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ
АЛЕРГИЈА
11080 Земун
тел. 065/3165-412, 064/1303-750

Специјалиста кардиологије

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
Прешево, 15. новембар 88

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Гинеколошко-акушерска сестра

Специјалиста педијатрије

на одређено време до повратка на рад
одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова и уверења НСЗ
треба да испуњавају и посебне услове: оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи,
образовни профил гинеколошко-акушерског смера, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
за гинеколошку сестру и оверена фотокопија решења о
упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара.
Лекарско уверење о општој здравственој способности се
доставља по пријему кандидата. Кандидати молбе/захтеве треба да поднесу на горенаведену адресу. Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос,
Комисија ће по потреби обавити разговор или утврдити
други начин оцењивања кандидата, тестирање, провере практичних знања, способности и вештина на основу
којих ће се кандидати рангирати, о чему ће исти бити обавештен телефонским путем. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати
који буду донели некомплетну документацију неће се узети у разматрање.

МОМЧИЛО ОРЛИЋ ПР
ПОЛИКЛИНИКА „ХОЛИМЕД ПЛУС“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста оториноларинголог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста психијатар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста неуропсихијатар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста радиологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста алерголог

11080 Земун, Батајница
тел. 069/412-3536, 064/1303-750
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста кардиологије

Специјалиста интерниста

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.

Специјалиста интерне медицине

Специјалиста дерматовенеролог

на одређено време

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, није потребно радно
искуство.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на број
телефона: 065/3165-412, 064/1303-750.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311
e-mail: dzkrupanj@gmail.com

Доктор медицине изабрани лекар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.05.2005. 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
шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.
Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију:
диплому о завршеном медицинском факултету (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном
искуству у звању доктор медицине; кратку биографију.

Виша медицинска сестра - техничар
у стационару
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање, на
основним студијама првог степена (струковне академске),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10
септембра 2005. године; на основним студијам у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању више, односно струковне сестре. Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију: диплому (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном
искуству; кратку биографију.

Медицинска сестра - техничар у
стационару
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: средње образовање, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању медицинске сестре техничара. Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију: доказ о завршеној
средњој школи (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном искуству; кратку биографију.

Возач у санитетском превозу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање,
возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију: доказ о завршеној средњој
школи (оригинал или оверена фотокопија); копију возачке дозволе; кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу или непосредно у
ДЗ Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
29.01.2020. | Број 866 |
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пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног
обима посла, до годину дана

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-747

на одређено време, за рад на пројекту
Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година и
лица са посебним потребама, у трајању
до девет месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит
и дозвола - лиценца за рад и најмање шест месеци радног
искуства. Кандидати уз кратку биографију/пријаву треба
да доставе доказе и то: диплому о стеченом образовању,
уверење о положеном стручном испиту, лиценцу или
решење о упису у именик коморе, извод из МК рођених
или венчаних уколико је диплома или уверење издато
на девојачко презиме, уверење о држављанству. Докази
морају бити у оригиналу или оверене фотокопије.

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време за рад на пројекту
Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година и
лица са посебним потребама, у трајању
до девет месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа - акушерски смер, положен стручни
испит и дозвола - лиценца за рад и најмање шест месеци
радног искуства. Кандидати уз кратку биографију/пријаву
треба да доставе доказе и то: диплому о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у именик коморе, извод из МК
рођених или венчаних уколико је диплома или уверење
издато на девојачко презиме, уверење о држављанству.
Докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије.

Лабораторијски техничар

на одређено време за рад на пројекту
Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година и
лица са посебним потребама, у трајању
до девет месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа - смер лабораторијски техничар, положен стручни испит, дозвола - лиценца за рад и најмање
шест месеци радног искуства у струци. Кандидати уз
кратку биографију/пријаву треба да доставе доказе и то:
диплому о стеченом образовању, уверење о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у именик
коморе, извод из МК рођених или венчаних уколико је
диплома или уверење издато на девојачко презиме, уверење о држављанству. Докази морају бити у оригиналу
или оверене фотокопије.

Возач санитетског возила

на одређено време за рад на пројекту
Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година и
лица са посебним потребама, у трајању
до девет месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и возачка дозвола Б
категорије. Кандидати достављају: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију
уверења о положеном возачком испиту Б категорије или
возачке дозволе, фотокопију личне карте или очитану,
извод из МК рођених и уверење о држављанству. Докази
морају бити у оригиналу или оверене фотокопије.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу са назнаком „Пријава на конкурс“.

Национална служба
за запошљавање
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11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, пробни рад, за
рад у Служби за психијатрију
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме општи смер, положен
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку:
“Сагласан/на сам да Општа болница ‚Свети Лука‘ Смедерево, обрађује моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр.
телефона, e-mail, бр. лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се јављам)“; оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
лиценцу или решење о упису у комору; фотокопију / очитану личну карту; ако поседује радно искуство, потребно
је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Пријава и пропратна документација кандидатима
који нису примљени се не враћа и иста ће бити комисијски
уништена по предвиђеној процедури, у циљу заштите
података о личности садржаних у тим документима. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” или путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је
исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити на
телефон: 026/240-725.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

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

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-129

Доктор медицине

у општој медицини - хитној медицинској
помоћи, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
VII/1 степен, завршен медицински факултет и положен
стручни испит.

Медицинска сестра - техничар

Доктор медицине

у општој медицини - хитној медицинској
помоћи, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

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

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: IV
степен стручне спреме, смер медицинска сестра - техничар. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, уверење о положеном стручном испиту, решење
о лиценци за рад, извод из матичне књиге рођених/венчаних, извод са евиденције незапослених, биографију
са адресом и телефоном. Оглас објавити на веб-сајту
Министарства здравља РС и код Националне службе
за запошљавање. Молбе се предају Служби за опште и
правне послове Дома здравља Тутин, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу:
Дом здравља Тутин, Богољуба Чукића 12, 36320 Тутин,
са назнаком „Оглас за пријем у радни однос“ или лично
доставити у писарници Дома здравља Тутин.

на одређено време због повећаног
обима посла, до годину дана

Хигијеничар

на одређено време због повећаног
обима посла, до годину дана
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: диплома о завршеном основном образовању. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној основној школи; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом и контакт
телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на
адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Курир
Опис посла: прима, разврстава и доставља пошту и други материјал; води евиденцију поште у интерним доставним књигама; преузима пошиљке и предаје на завођење
у писарницу; преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту, разноси и прикупља пошту, позиве, финансијску документацију и остали материјал, води
доставну књигу поште, по потреби умножава материјал.
УСЛОВИ: основно образовање; знање рада на рачунару.
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас
са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију
дипломе о завршеној школи. Избор између пријављених
кандидата врши се на основу приложене документације
из које се цени испуњеност услова. Кандидати могу бити
позвани ради пружања додатних података који могу бити
потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, итд.). О избору кандидата одлучује директор. Рок за
пријаву на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања.
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Медицина
Пријаве са потребном документацијом достављају се у
затвореним ковертама на адресу: Дом здравља Нови Сад
- Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, са
назнаком „За јавни оглас радно место курир на неодређено радно време”. Ако последњи дан рока пада у нерадни
дан (субота и недеља) или на дан државног празника,
рок за подношење пријаве истиче првог наредног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду примљене у Дому здравља Нови Сад после
истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са
назнаком датума када су примљене у Дому здравља Нови
Сад. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата и у истом
року кандидати ће бити обавештени о избору.

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

Техничар одржавања одеће
(пегларка)
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним
пословима односно радно искуство на професионалним
машинама за одржавање одеће. Кандидати су обавезни
да уз пријаву са биографијом доставе и: оверени препис
или фотокопију дипломе о завршеној основној школи (са
просечном оценом), доказ о радном искуству на истим
или сличним пословима (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца), фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип), биографију, са адресом и контакт телефоном. Пробни рад је
шест месеци. Пријаве са непотпуном документацијом или
које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који
уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

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

Доктор медицине - специјалиста
изабрани лекар за децу
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, стручни испит, положен специјалистички испит, најмање 3
године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине; пробни рад 6 месеци.

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
деце и омладине, на одређено време до
3 месеца
УСЛОВИ: доктор медицине са положеном специјализацијом из области педијатрије или доктор медицине,
стручни испит, најмање 3 године радног искуства рада са
децом у служби педијатрије.

Доктор медицине - специјалиста
у специјалистичкој делатности,
специјалиста офталмолог
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офталмолог,
стручни испит, положен специјалистички испит, најмање
3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине, пробни рад 6 месеци.

Доктор медицине - специјалиста
у специјалистичкој делатности,
специјалиста офталмолог
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офталмолог,
стручни испит, положен специјалистички испит, најмање
3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената

Бесплатна публикација о запошљавању

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 података 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.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

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 шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине, специјалиста
у специјалистичкој делатности
- специјалиста гинекологије и
акушерства

Доктор медицине, специјалиста
у специјалистичкој делатности
офталмологија

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалистичком
испиту из гинекологије и акушерства, фотокопију дозволе
за рад - лиценце, сертификат из цитологије и доказ - УЗ
дијагностика из домена гинекологије и акушерства, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа,
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
информације и провере стручног знања који су важни за
доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли
поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица,
Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на
адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице
Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично доставити у
писарницу Дома здравља Раковица.

Опис послова: врши превентивне и куративне офталмолошке прегледе свих популационих група, врши прегледе оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе
комисије, врши прегледе оболелих ради лечења и кориговања вида, врши циљане офталмолошке прегледе
на захтев других лекара и по извршеном прегледу даје
мишљење, предлаже медикаментозну и другу терапију у
извештају о здравственом стању пацијента, ради у комисијама са посебним програмима у складу са позитивним
законским прописима, одлукама органа управљања и
директора Дома здравља, фактурише здравствене услуге
које пружа, ради и друге послове из области своје струке
по налогу непосредног руководиоца и начелника службе
којима је одговоран за свој рад.

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

Доктор медицине - изабрани лекар
за одрасле
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима
и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ,
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска
средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног
скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на
специјалистичко консултативни преглед, прописивање
препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите, у поступку остваривања здравствене
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни
и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује
пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску
документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, даје оцену радне
способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје
стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и
на службени захтев код одређених случајева болести и
повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за
координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских
стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из офталмологије; на
основним студијама у трајању од најмање пет година по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из офталмологије; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења
о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.

Доктор медицине, специјалиста
у специјалистичкој делатности оториноларинголог
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши превентивне и куративне оториноларинголошке прегледе пацијената и даје своје мишљење,
врши испитивање функције вестибуларног и кохлеарног апарата на захтев ординирајућег доктора, пружање
хитне медицинске помоћи (зауставља крварење из носа,
вађење страног тела и др), оријентационивестибуларни
преглед, аудиолошки преглед, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању
пацијента, врши прегледе и даје мишљења за комисије,
по потреби, фактурише здравствене услуге које пружа,
ради и све остале послове из области своје струке по
налогу непосредног руководиоца и начелника службе
којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из оториноларингологије; на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из оториноларингологије; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопија уверења
о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.
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Доктор медицине, специјалиста
изабрани лекар за децу
пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима и
планом рада службе, врши дијагностику и благовремено
лечење пацијената, прописује лекове и медицинска средства, указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте
и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења
пацијента, спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише
здравствене услуге које пружа, сви лекарски прегледи и
здравствене услуге из области педијатрије: превентивни
лекарски прегледи, лекарски прегледи у саветовалишту,
лекарски преглед пре имунизације, лекарски преглед за
превремени полазак детета у школу, педијатријски преглед новорођенчета у стану, преглед пред упућивање у
установу за колективни боравак, категоризација деце
ометене у психо-физичком развоју, едукација средњег,
вишег и високог кадра у оквиру Програма стручног усавршавања, стручно води здравствене раднике током стажа
и приправничког стажа и одговоран је за њихов рад, ради
у комисијама и на посебним програмима према плану у
складу са позитивним прописима, вођење електронског
здравственог картона, вакциналног картона, спровођење
здравствено-васпитног рада у складу са планом, саветовање са родитељима, одговара за заштиту на раду за
себе и за свој тим, обавља и друге послове из домена
своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој
рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику
службе.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из педијатрије; на
основним студијама у трајању од најмање пет година
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из
педијатрије; стручни испит; лиценца; специјалистички
испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном
специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о
упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине, специјалиста
изабрани лекар за жене
пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице,ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима
и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ,
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска
средства, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и
терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује
пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску
документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, први и поновни
гинеколошки преглед, колпоскопски преглед, узимање
размаза и микроскопирање препарата за ПА, палпаторни
преглед дојке, први и поновни преглед трудница, после
порођаја, контролни лекарски преглед, скрининзи, превентивни прегледи, благовремено дијагностиковање и
лечења гинеколошких обољења и поремећаја, ултразвучна дијагностика (труднице гинекологија), ради све прегледе из домена струке, води порођај код хитних пацијената у ДЗ, врши прегледе и даје мишљења на захтев
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инвалидских и пензијских комисија, фактурише пружене здравствене услуге, води медицинску документацију,
ради и друге послове из домена своје струке по налогу
непосредног руководиоца и начелника службе, којима је
и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, курс из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије; на основним студијама у трајању од
најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из гинекологије и акушерства, курс из
ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; едукација из
области ултразвучне дијагностике; најмање три године и
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
уверења о завршеном курсу, фотокопију лиценце или
решења о упису у Комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације
(хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога доктора
медицине специјалисте за област физикалне медицине
и рехабилитације и о томе води прописану медицинску
документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рад помоћног особља у вези хигијене
просторија за физикалну терапију, опреме, медицинске
одеће и сл.; спроводи континуирани надзор процеса статистичког извештавања; учи и мотивише пацијента да се
правилно служи помагалима; прати пацијентово стање и
напредак; прилагођава програм физиотерапије у складу
са напретком пацијентовог стања; подстиче и подучава
пацијента за самостално извођење вежби; врши процену обима покрета, мери обим и дужину екстремитета,
врши остала антропометријска мерења, врши процену
држања, хода, физичких активности са аспекта могућности, издржљивости, координације, експоненцијалне
струје, магнетотерапија, галванизација и електрофореза
лекова, дијадинамичне интерферентне струје, УЗ, сонофореза, ИР, УВ зраци, вибрациона масажа, активно потпомогнуте и пасивне вежбе у оквиру кинезитерапијског
третмана, корективне вежбе деформитета кичменог стуба и стопала код деце, третман посттрауматских стања,
третман централних и периферних неуролошких лезија,
респираторне вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне мускулатуре, терапија парафином, крио терапија,
процењује равнотежу у свим положајима (квалитет, реакција равнотеже), врши процену стања и развоја моторике, користи специјалне тестове намењене посебним
патолошким стањима, скупинама, итд., прави адекватан
терапијски програм, поштује контраиндикације и елементе дозирања, а у складу са општим физијатријским планом лечења, контролише стање пацијента и свој програм
уз допуну и корекцију, учествује у тиму за оспособљавање
пацијента и за оцену радне способности, води стручну
документацију о пацијенту, обавља административне
послове у свом домену рада,фактурише здравствене услуге које пружа, обавља и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца, за свој рад
одговоран је одговорном физиотерапеуту, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке: на
основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, физиотерапеутски смер; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању вишег, односно струковног физиотерапеута;
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или решења о упису у Комору и фотокопију држављан-

ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи
пробни рад 3 месеца

Опис послова: планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом
и стандардима савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију, координира здравствено васпитни рад здравствених и других радника на
свом микрореону, обавља патронажну посету и одговорна је за садржај рада, води дневник посета и осталу
документацију у служби, контактира и сарађује са изабраним лекаром и другим здравственим организацијама
зависно од конкретног случаја, сарађује са представницима локалне заједнице, хуманитарним организацијама,
установама социјалне заштите и осталим установама од
значаја за породицу, прибавља и анализита податке на
основу којих се предузимају потребне мере у спречавању
ширења заразних болести, израђује месечни, тромесечни
и годишњи извештај, обавља посете трудници, бабињари
и новорођенчету, одојчету, малом и предшколском детету, као и лицу старијем од 65 година, каои посете по налогу изабраног лекара свим популационим групама, обавља
патронажне посете оболелом од малигног обољења, психоза, шећерне болести, ендемског нефритиса, прогресивних неуромишићних обољења и осталим популационим
групама по налогу изабраног лекара, учествује у сагледавању потребе организованог кућног лечења, реализује и
фактурише здравствене услуге и одговорна је за тачност
података, ради и друге послове из домена своје струке
по налогу одговорне сестре службе и главне сестре ДЗ-а
којима је одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, општи
смер: на основним студијама првог степена (струковне/
академске) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење), стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању више,
односно струковне медицинске сестре, током пробног
рада одговори радним задацима самосталног рада, поседовање возачке дозволе Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
пробни рад 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације, учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој
и по потреби компресивни завој и тампонаду, ставља
фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ,
инхалације, инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у
стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на терену,
као и ињекције у сужби и стану болесника, прати болесника до болнице, по налогу лекара, врши требовање и
набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и
видео терминалима, обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и
слично, одговорна је за правилно вођење медицинске
документације, фактурише здравствене услуге које пружа, одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних
лекова, вакцина и санитетског материјала, учествује у
изради извештаја, учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши заказивање
пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију
инструмената, обавља дезинфекцију радног простора у
интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава
медицински отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис рана, ради и остале послове из свог
делокруга по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
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Медицина
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање, општи
смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара;
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
књиговођа основних средстава и
ситног инвентара
пробни рад 3 месеца

Опис послова: води евиденције из делокруга рада и
извештава о извршеним активностима; припрема и
обрађује документацију за пословне промене исказане на
изводима рачуна; ажурно и уредно евидентира приспелу
документацију у аналитичким евиденцијама, контира ту
документацију и књижи је у главној књизи, усаглашава и
слаже аналитичку евиденцију са синтетичком, води рачуна о ажурности књижења у законском року, обавештава
непосредног руководиоца уколико примети било какве
нерегуларности било по питању исправности документације, непотпуне документације или кашњења документација, усаглашава стања аналитичких и синтетичких
картица, уноси основна средства по врсти, количини и
вредности за сваку службу и сектор на основу веродостојне и комплетиране документације од стручних служби,
води рачуна о сврставању основних средстава у одговарајуће амортизационе групе, редовно уноси премештаје
основних средстава између служби, уноси ситан инвентар по врсти, количини и вредности по службама и секторима на основу веродостојне документације, припрема
пописне листе за редован попис основних средстава и
ситног инвентара на крају године и по потреби за ванредне пописе по службама односно рачунополагачима где
постоји лично задужење, помаже комисији у сравњењу
пописних листа и утврђује разлику по попису и то књиговодствено спроводи, врши пријаве и одјаве медицинске
и остале опреме Градском заводу за јавно здравље, чува
и архивира помоћне књиге и евиденције; обавља и све
остале послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и шефа одељења, којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: 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; познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење), најмање три године радног
искуства. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења
о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и
на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста
радиолошке дијагностике
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор
медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из радиологије (звање доктор медицине специјалиста радиолошке дијагностике, VII/2 степен
стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад;
познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидат
за пријаву на радно место доктор медицине специјалиста
радиолошке дијагностике подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске
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коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са
навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор медицине специјалиста
офталмологије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен
специјалистички испит из офталмологије (звање доктор
медицине специјалиста офталмологије, VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад;
познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидат
за пријаву на радно место доктор медицине специјалиста
офталмологије, подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад
- лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и
контакт телефоном кандидата.

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет (звање доктор стоматологије, VII/1 степен стручне спреме); положен
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару; кратка биографија, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт
телефоном кандидата. Заинтересовани кандидат подноси
следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте;
кратку биографију, са навођењем степена познавања
рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Медицинска сестра - техничар
општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме (звање медицинска сестра техничар
општег смера са IV степеном стручне спреме); положен
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару; возачка дозвола.

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: завршен економски факултет (звање дипломирани економиста, VII/1 степен стручне спреме); положен
испит за обављање послова службеника за јавне набавке;
познавање рада на рачунару; возачка дозвола; најмање
5 година радног искуства на пословима који захтевају
звање дипломираног економисте из области здравства.
Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место
дипломираног економисте, подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију сертификата о положеном испиту за обављање
послова службеника за јавне набавке; потврду о траженом радном искуству на пословима који захтевају звање
дипломираног економисте у здравственој делатности;
фотокопију личне карте; фотокопију возачке дозволе;
кратку биографију, са навођењем степена познавања
рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе на адресу:
Српско-грчког пријатељства 17 Гроцка или непосредно у
канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање.
Како достављену документацију подносиоца молби на
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће објављена на огласној табли Дома
здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

Посао се не чека,
посао се тражи

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ, на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: средње образовање из области медицине, IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, положен стручни испит; лиценца;
возачка дозвола Б категорије. Кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију лиценце или решења о
упису у комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б1
категорије и писану изјаву да је кандидат активни возач;
биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
на оглас доставити лично или поштом на адресу: Дом
здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 1/2020“ са
наведеним редним бројем. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом,
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
II степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз
пријаву на јавни оглас приложити диплому о стеченом
образовању, која се доставља у оригиналу или овереној
фотокопији. Рок за подношење пријава на јавни оглас са
краћом биографијом је осам дана од дана објављивања
огласа на огласној табли Дома здравља Бела Паланка,
интернет презентацији Дома здравља Бела Паланка и код
Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на
адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранислава Нушића
2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“
22320 Инђија, Српскоцрквена 5
тел. 022/561-282, факс 022/510-035

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти у специјалистичкој
делатности у Одсеку офталмологије,
у Служби за специјалистичкоконсултативне делатности
Опис послова: врши пријем и тријажу пацијената, у складу са налогом лекара користи потребне медицинске апарате и стара се о исправности истих; припрема потребна
средства за рад у амбуланти,-обавља потребна функционална испитивања; учествује у свим видовима превентивног рада, као и здравственом васпитању; води медицинску евиденцију и документацију; даје прописану терапију;
учествује у лечењу и рехабилитацији пацијената; саставља периодичне статистичке извештаје; -учествује у
процесу акредитације, врши наплату партиципације и
наплату здравствених услуга које се не пружају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања, обавља и
друге послове у домену своје стручне спреме по налогу
непосредног руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: средње образовање медицинске струке; општа
здравствена способност; познавање рада на рачунару;
стручни испит; најмање шест месеци радног искуства у
звању медицинске сестре- техничара. Радно време износи
40 сати недељно. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; потврду
о радном искуству након положеног стручног испита на
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Медицина
пословима пружања здравствене заштите; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од 6 месеци); лекарско
уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни
однос); кратку биографију.

Медицинска сестра - техничар

у кућном лечењу и нези у Одељењу
кућног лечења и здравствене неге
Опис послова: врши интервенције по налогу доктор медицине у установи и на терену, даје ординирану терапију,
врши превијања, води медицинску документацију и евиденцију, спроводи здравствено васпитни рад о нези и
ишрани пацијента, врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко-лабораторијске прегледе, врши
наплату партиципације и наплату здравствених услуга
које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, учествује у процесу акредитације,
обавља и друге послове у домену своје стручне спреме
по налогу непосредног руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: средње образовање медицинске струке; општа
здравствена способност за рад на радним местима са
повећаним ризиком према акту о процени ризика; познавање рада на рачунару, стручни испит, лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре - техничара. Радно време износи 37 сати недељно.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; потврду о радном искуству
након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ
да се против кандидата не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не
старије од 6 месеци); лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос), кратку биографију.
Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са
документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас“
на адресу: Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“,
Српскоцрквена 5, 22320 Инђија.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности у
одсеку офталмологије
у Служби специјалистичкоконсултативне делатности

Опис послова: спроводи здравствено-васпитни рад на
превенцији хроничних незаразних обољења; обавља
интернистичке прегледе пацијената; ради у саветовалишту за шећерну болест; упућује пацијената на начин
спровођења терапије и начина живота, рада и исхране;
упућује пацијенте на додатне лабораторијске анализе;
упућује пацијенте на додатне специјалистичке прегледе; врши процену здравственог стања и поставља дијагнозу; роцењује радну способност; даје налаз, оцену и
мишљење надлежном доктор медицине или комисији о
здравственом стању пацијената, обавља контролне прегледе пацијената; води потребну медицинску документацију;-учествује у процесу акредитације; обавља и друге
послове из домена своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: образовање на интегрисаним академским студијама медицинске струке, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама медицинске струке у трајању од
најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; стручни
испит, лиценца, специјалистички испит; општа здравствена способност; познавање рада на рачунару; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Радно време: 40 сати недељно. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену
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фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; оверену фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту; потврда о радном
искуству након положеног стручног испита на пословима
пружања здравствене заштите; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); доказ да се против кандидата не води кривични
поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци); лекарско уверење
(подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
кратку биографију. Пријаве на оглас могу се поднети у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву са документима којима се
доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, на адресу: Дом
здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Српскоцрквена 5,
22320 Инђија.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14 210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме - средња
медицинска школа (физиотерапеутски техничар); да
има положен стручни испит; да је држављанин Републике Србије. Заинтересовани кандидати подносе следећу
документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом;
копију личне карте; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију дипломе о завршеној
средњој школи; оверену копију уверења о положеном
стручном испиту. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се
доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије),
достављају се на горе наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања.

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

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

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовање - завршена медицинска школа, смер
лабораторијски техничар и положен стручни испит. Уз
молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених - венчаних; биографију. Приликом
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог
центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовање - завршена медицинска школа фармацеутског смера и положен стручни испит. Уз молбу
кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге
рођених - венчаних; биографију. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби
за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар,
Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовање - завршена медицинска школа, смер
педијатријаска сестра и положен стручни испит. Уз молбу
кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге
рођених - венчаних; биографију. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби
за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар,
Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

19000 Зајечар, Расадничка бб

Возач
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовање техничке струке и возачка дозвола
Б категорије. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење о положеном стручном испиту;
извод из матичне књиге рођених - венчаних; биографију.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос.
Молбе се предају Служби за опште и правне послове
Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8
(осам) дана од дана објављивања.

Санитарни техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовање - завршена медицинска школа, смер
санитарни техничар и положен стручни испит. Уз молбу
кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге
рођених - венчаних; биографију. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби
за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар,
Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: средње образовање - завршена медицинска школа
и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да
приложе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; уверење о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених - венчаних; биографију. Приликом заснивања радног односа
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште
и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
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Медицина
о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовње - завршен медицински факултет и
положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да
приложе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; уверење о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених - венчаних; биографију. Приликом заснивања радног односа
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште
и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

ОПШТА БОЛНИЦА „BEL MEDIC“
11000 Београд, Косте Јовановића 87
тел. 069/3091-144

Лекар опште праксе за кол-центар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; доктор медицине;
знање енглеског језика средњи ниво; обавезно положен
стручни испит; без обзира на радно искуство.

Медицинска сестра за кол- центар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме; медицинска сестра
или струковна медицинска сестра; знање енглеског језика
средњи ниво: обавезно положен стручни испит, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаву са биографијом могу да пошаљу на e-mail: milan.puric@belmedic.
com, до 22.02.2020. године, контакт телефон: 069/3091144.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одсеку хепатобилијарне хирургије
на Трећем одељењу, Општа хирургија
и хепатобилијарна хирургија Службе
за хирургију Опште болнице Крушевац,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра техничар или хируршког смера, VI/1 степен
или висока медицинска школа струковних студија или
завршен медицински факултет, основне струковне студије првог степена на студијском програму струковна
медицинска сестра - техничар или хируршког смера VI/2
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

2. Лабораторијски техничар у
дијагностици

за рад у Служби микробиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

3. Гинеколошко-акушерска сестра бабица у породилишту
за рад на Одељењу акушерства у
Служби за гинекологију и акушерство
са неонатологијом Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла

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

Бесплатна публикација о запошљавању

4. Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

за рад у Амбуланти за
максилофацијалну хирургију Службе за
оториноларингологију Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за интерну медицину
Опште болнице Крушевац, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
за рад на Одељењу опште неурологије
Службе за неурологију Опште болнице
Крушевац,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

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

7. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла

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

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

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: за радна
места од бр. 1-7: 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. 8: молбу за пријем и биографију, са адресом,
контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
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.

,,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.

АПОТЕКА „МЕНТА“
Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055
e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације;
пожељно је поседовање лиценце, али није обавезно;
познавање рада на рачунару. Услови рада: рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон, особа за контакт:
Марија Буљугић.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

Доктор медицине

на одређено време због замене
привремено одсутног радника до
његовог повратка
Опис посла: Пружа све видове медицинске заштите
грађанима свих узраста, учествује у здравственом васпитању грађана, води прописану медицинску документацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши и
друге послове по налогу начелника службе и директора
Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен
стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија
и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама. Пријаве слати на адресу
Дома здравља Ковин, Трг ослобођења 4, 26220 Ковин, са
назнаком „За конкурс“ или донети лично у канцеларију
Одсека за правне послове, број 57, на другом спрату. Рок
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.

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

1. Спремач/спремачица просторија
у болничким установама
специјализованим за психијатрију и
на психијатријским одељењима
на одређено време због повећаног
обима посла до 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати за радно место
морају предати: кратку биографију (CV); молбу; оверену
фотокопију сведочанстава о завршеном основном образовању. Пријаве са потребним доказима достављају се
поштом на адресу: Улица цара Лазара 253, 26220 Ковин,
или лично у архиви болнице, са назнаком „Оглас”, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне
службе запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези
да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Фармацеутски техничар

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

1. Доктор медицине - изабрани
лекар

за рад у апотеци “Врело” у Жагубици, на
одређено време због повећаног обима
посла

на одређено време због повећаног
обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кандидат мора да испуњава и следеће услове: завршена
средња медицинска школа, фармацеутски смер, средња
стручна спрема (IV степен); положен стручни испит за
самостално обављање послова фармацеутског техничара. Документација коју кандидат треба да приложи:
пријава на конкурс која обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује), кратку биографију,
фотокопију дипломе тражене средње школе (оверену
фотокопију), потврду о положеном стручном испиту (оверену фотокопију), извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ
Апотека „Пожаревац“ у просторијама рачуноводства у
Улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“: www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани
кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.
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. Особа
за контакт: Иван Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са
потребном документацијом доставити на адресу: Моше
Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до септембра 2005. године;
стручни испит и лиценца.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац
Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Магистар фармације

за рад у апотеци “Врело” у Жагубици
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове: високо образовање стечено на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен
стручни испит за самостално обављање послова дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат треба да приложи: пријава на конкурс која обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише
и податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата,
адреса електронске поште ако је кандидат поседује),
кратку биографију, фотокопију дипломе или уверења о
завршеној школи (оверену фотокопију), потврду о положеном стручном испиту (оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе
за запошљавање “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли ЗУ Апотека „Пожаревац“ у
просторијама рачуноводства, у Улици Моше Пијаде 4,
Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично
обавештен телефонским путем. 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. Особа за контакт: Иван Лазаревић, телефон 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000
Пожаревац.
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2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног
обима посла
5 извршилаца

УСЛОВИ: образовање на основним студијама првог степена (струковне-академске) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на
основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или средње образовање; стручни
испит и лиценца.

3. Возач санитетског возила - возач
у ХМП
на одређено време због повећаног
обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б и Ц
категорије.

4. Спремачица здравствених
просторија

на одређено време због повећаног
обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас
подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о
завршеној школи (оверена фотокопија), сведочанство
о завршеној основној школи за радно место под бр. 4,
уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), решење о упису у Комору или лиценцу о раду
(оверене фотокопије), извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење општинског суда да се не води кривични поступак - не старије
од 6 месеци, лекарско уверење - не старије од 6 месеци,
у захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се
могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова, у затвореној коверти или послати препоручено
поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком:
„За оглас“ и називом радног места. Оглас остаје отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

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

Спремач/спремачица у просторијама
у којима се пружају здравствене
услуге
на одређено време од 3 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.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ДОБРИЧ
18412 Житорађа, Војводе Мишића 5
тел. 027/8262-045

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин
РС, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије);
на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социјалних наука, односно
стручни назив дипломирани социјални радник и најмање
пет година радног искуства у струци; да кандидат поседује организационе способности; да није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак за кривична
дела која га чине неподобним за рад у државним органима. Сваки кандидат који испуњава горенаведене услове
дужан је да поднесе програм рада за мандатни период.
ОСТАЛО: Кандидат доставља: пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о радном искуству у струци, уверење о држављанству и извод из МК рођених, уверење да није осуђиван,
уверење да није под истрагом, програм рада. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
АПАТИН
25260 Апатин, Београдска 1
тел.025/773-355

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије;
да је стекао високо образовање на студијама: другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне), односно на
основним студијама у трајању од четири године и одговарајући академски или стручни назив утврђен у области
правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких,
политичких, економских или медицинских наука; да има
најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат
уз пријаву на конкурс треба да достави доказе (у оригиналу или оверене копије) о испуњености услова, кратку
биографију (CV) и програм рада за мандатни период.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Послови”. Директора именује Покрајинска Влада АП Војводине, на основу
конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора
установе. Текст конкурса објавиће се и на огласној табли
Националне службе за запошљавање Апатин. Пријава се
доставља путем поште на горенаведену адресу, или лично на писарници установе, у затвореној коверти, са назнаком: „За Управни одбор - пријава на конкурс“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве кандидата Управни одбор неће
разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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анализирање трошкова производа, вођење базе; комуникација са добављачима и проналазак нових; статистика и
анализа података о куповини.

ДОМ КУЛТУРЕ „СВЕТИ САВА“

Преводилац

Директор Дома културе „Свети Сава“
у Штрпцу

УСЛОВИ: потребно је високо образовање: филолошки
факултет, одлично познавање кинеског, српског и енглеског, познавање рада у MS Office-у. Дужности: превођење
кинески-српски-енглески језик, извршавање других
послова по захтеву надређених.

Штрпце, Цара Лазара бб

на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање и најмање пет година радног исукуства у струци. Поред општих услова прописаних
законом за директора може бити именовано лице које
испуњава и следеће услове: да је пунолетно и пословно
способно лице и држављанин Републике Србије; да има
високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специлалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), магистар
наука, доктор наука, стечено у оквиру друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
(240 EСПБ бодова) на економском, правном, факултету
уметности, односно другом факултету друштвено-хуманистичких, техничкотехнолошких или природно-математичких наука; да има најмање три године радног искуства у култури и да поседује организаторске способности.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Дома културе, као саставни део конкурсне
документације. Докази који се прилажу уз пријаву: Предлог програма рада и развоја Дома културе „Свети Сава“
за период од четири године; оверена копија дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми; доказ о радном
искуству (оверену копију радне књижице или други доказ
о радном искуству); биографија; уверење надлежног
органа да против кандидата није покренута истрага; уверење да није осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ о
општој здравственој способности - лекарско уверење; сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној
од стране надлежног органа. Рок за подношење пријава
на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана
оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу: Дом културе „Свети Сава“- Штрпце, Цара Лазара
бб, 38236 Штрпце, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора“. Текст конкурса се објављује у публикацији Националне службе запошљавања „Послови“ и на
огласној табли општине Штрпце. Све додатне информације могу се добити на телефон: 0290/70-207.

Индустрија и грађевинарство
MINTH AUTOMOTIVE EUROPE DOO
Лозница, Јована Цвијића 20
e-mail: minthautomotiveloznica@yahoo.com

Службеник за управљање магацином

ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије, активни возачи;
познавање основна рада на рачунару и рад у програму
за компјутерско цртање Archicad. Пријаве слати на мејл
послодавца: statik@kovin.info, додатне информације на
тел. 063/514-961. Рок за пријаву на оглас: до попуне радних места.

Инжењер квалитета
УСЛОВИ: високо образовање, пожељно техничке струке,
најмање 3 године радног искуства у области управљања
квалитетом, искуство у аутомобилској индустрији би била
предност. Обавезно познавање енглеског језика, који ће
се користити у свакодневној комуникацији. Дужности:
подршка у спровођењу нових пројеката у склопу утврђених нивоа квалитета. Управљање свим активностима у
вези са квалитетом, а у складу са стандардима, припреме
постројења за проверу квалитета и стандарда/система.
Обезбеђивање неопходног квалитета производа након
прераде и сортирања. Одговоран за улазне провере квалитета. Спроводи активности непрекидног унапређења с
циљем смањења трошкова.
ОСТАЛО:
CV
проследити
на
minthautomotiveloznica@yahoo.com.

имејл-адресу:

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п
тел. 060/0202-590

Инсталатер

на одређено време 6 месеци, уз
могућност заснивања радног односа на
неодређено време
10 извршилаца (1 особа са
инвалидитетом)
Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова,
извођење радова унутар и ван објекта.
УСЛОВИ: III-IV ниво образовања, без обзира на стечену
квалификацију и радно искуство; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel), руковање
алатом – пожељно; упорност, истрајност, самоиницијативност, тимски рад. Остали услови рада: теренски рад,
рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање конкурса:
до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
контакт телефоне послодавца, особа за контакт: Тамара
Јокић.

„СТАТИК“ ДОО
26220 Ковин, Смедеревска 72

Дипломирани грађевински инжењер
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа (техничка средња школа) или
виша, најмање годину дана радног искуства, енглески
језик је неопходан за свакодневну комуникацију. Пожељно је искуство у раду са САП-ом. Познавање логистике и
прописа у вези са транспортом и процесом управљања
складиштем. Дужности: управљање документима, управљање трошковима логистике; одржавање података у
САП систему: уношење података о материјалима и готовим производима, како би се обезбедили правовремени и
тачни подаци у систему; у складу са захтевима одељења,
вођење евиденције о дневним пошиљкама и праћење
статуса испоруке предмета; провера и унос података о
месечном инвентару и тачна провера дневног инвентара;
извештавање финансијском одељењу о рачунима складишта.

УСЛОВИ: радно искуство од најмање 5 година; лиценце: 410 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима
високоградње, нискоградње и хидроградње; или 310
одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње; или 412
одговорни извођач радова грађевинских конструкција и
грађевинско-занатских радов на објектима нискоградње;
или 312 одговорни пројектант грађевинских конструкција
објекта нискоградње; или 414 одговорни извођач хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације; или 314 одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације.

Виши инжењер набавке

Грађевински инжењер

УСЛОВИ: високо образовање, више од три године искуства у набавци; искуство у набавци у оквиру машинске
индустрије би била предност; добре комуникацијске и
преговарачке вештине; добар енглески језик у слушању,
говору, читању и писању (енглески се може користити као
радни језик). Дужности: преглед потенцијалних добављача, потписивање уговора о снабдевању, периодични преглед добављача и резимирање укупне листе производа;

УСЛОВИ: радно искуство од најмање 5 година и лиценца 800 - одговорни извођач радова на објектима високоградње.

Бесплатна публикација о запошљавању

и унутрашњих инсталација водовода и канализација;
или 300 одговорни пројектант архитектонских пројеката,
уређење слободних простора и унутрашњих инасталација
водовода и канализације.

Дипломирани инжењер архитектуре
УСЛОВИ: радно искуство од најмање 5 година, лиценце: 400 одговорни извођач радова објеката висоградње
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
ОШ “ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
Обреновац, Светог Саве 2
тел. 011/7721-131

Библиотекар

на одређено време до 31.08.2020.
године, ради замене запослене
именоване за помоћника директора, са
50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова библиотекара може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1. а) поседује одговарајуће образовање
у наведеном занимању: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Занимања
за обављање послова библиотекара утврђена су одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012-11/2019). б) Поседује
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи.
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из претходног става ове тачке. Кандидат треба и да: 2. поседује
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психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
1. попуњен пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, са одштампаним формуларом; 2.
доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије
од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија); 4. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 5. оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу или оригинал или
оверену фотокопију потврде да има положене испите из
педагогије и психологије; 6. уверење о неосуђиваности
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 7. доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, знање језика се доказује достављањем
оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидат треба да уз одштампани пријавни формулар достави
и податке о својој адреси и контакт телефону. Решење
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве треба послати на адресу: ОШ “Посавски партизани” Обреновац, Светог Саве 2. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, контакт
телефон: 011/7721-131.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ТРЕШЊИЦА”

цинске школе струковних студија „Милутин Миланковић”,
Београд. Пријаве на оглас достављају се у року од 30 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРИМИНАЛИСТИЧКОПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Информационе технологије,
за наставне предмете: Основи
информатике, Организација
рачунара и Високе технологије и
криминал
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички
факултет, факултет природно-математичких наука или
факултет организационих наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност
за наставни рад. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Статута и Правилника о поступку и
условима за избор у звања наставника и сарадника.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да против њега није покренут кривични поступак, нити истрага (које није старије од
шест месеци), оверене копије диплома или уверења завршених степена студија, списак научних и стручних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању
достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу. Пријаве поднете по истеку рока и
пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

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

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове у посебним условима

11080 Земун, Драгана Ракића 8д
e-mail: cvetkovic.91@hotmail.com

Рад у вртићкој групи са децом од 3
до 7 година
УСЛОВИ: VI ССС, потребно најмање 6 година радног искуства. Кандидати своје пријаве могу слати на имејл-адресу:
cvetkovic.91@hotmail.com.

Рад у кухињи, примање и сервирање
оброка
УСЛОВИ: III ССС, потребно најмање 20 година радног
искуства у угоститељству. Кандидати своје пријаве могу
слати на имејл-адресу: info@vrtictresnjica.com.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Наставник за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
УСЛОВИ: VII/2 и VIII степен стручне спреме, радно искуство најмање пет година у педагошком раду из одговарајуће научне области. Документа која је потребно доставити: биографија са библиографијом, оверена фотокопија
дипломе VII, VII/2 степена и оверена фотокопија дипломе
VIII степена, доказ о радном искуству. Наведена документа доставити путем поште, на адресу: Правна служба - за
конкурс, Висока медицинска школа струковних студија
„Милутин Миланковић“, 11040 Београд, Црнотравска 27.
Услови за избор у звање наставника предвиђени су Законом о високом образовању и општим актима Високе меди-

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Услови за заснивање радног односа, у складу са
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закони
и 10/2019), односно потребно је да лице има: 1) одговарајуће образовање: дипломирани економиста или дипломирани менаџер економског смера; високо образовање:
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства, биографију (CV), доказ
о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе, да
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није старија од 6 месеци), доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал,
да није старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци). Доказ о знању
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ
о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Психолошку процену способности врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на адресу: Средња занатска школа, 11090 Београд –
Раковица, Вукасовићева 21а.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Примењено сликарство
са пуним радним временом, на период
од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од стране
Националног савет за високо образовање и општим
актима Универзитета уметности у Београду и Факултета
примењених уметности у Београду. Учесници конкурса
подносе: 1. пријаву на конкурс у три штампана примерка, 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у
једном примерку, 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи (члан 72
став 4 Закона о високом образовању), 4. радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три
штампана примерка, 5. електронску форму обрасца 2 на
једном CD-у, 6. пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а за ужу
уметничку област Примењено сликарство, 7. потписани
списак приложене документације и радова приложених у
електронској форми у три примерка. Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника
у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и
у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016,
бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр.
03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018) налазе
се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби
Факултета примењених уметности у Београду, Краља
Петра 4, од 10 до 13 часова. За додатне информације контакт тел. 060/5207-721.

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

Наставник вештина за практичну
наставу за област Саобраћајно
инжењерство, ужа област
Саобраћајно инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена - саобраћајни факултет; објављени стручни радови у
одговарајућој области, радно искуство у високом обра-

Бесплатна публикација о запошљавању

зовању и способност за наставни рад. Поред наведених
услова кандидати који се пријављују на конкурс треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе. Кандидати подносе:
пријаву на конкурс, биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању, стручне радове. Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу: Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16 или у кадровској служби
школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
11070 Нови Београд, Булевар уметности 31

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и под
условима прописаним Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и уз одштампани
пријавни формулар достављају: оверену копију дипломе
о одговарајућем образовању, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 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 лицаили родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Редовни или ванредни професор
за уметничку област Филмска и
телевизијска режија
на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске
и телевизијске режије ФДУ или дипломирани филмски и
телевизијски редитељ ФДУ.

Редовни или ванредни професор
за уметничку област Филмска и
телевизијска продукција - наставни
предмет Телевизијска продукција
на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске и
телевизијске продукције ФДУ или дипломирани филмски
и телевизијски продуцент ФДУ.

Ванредни професор или доцент
за уметничку област Позоришна и
радио режија - наставни предмет
Позоришна режија
на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Позоришне и радио режије ФДУ или дипломирани позоришни и
радио редитељ ФДУ.

Ванредни професор или доцент
за уметничку област Филмска и
телевизијска продукција - наставни
предмет Филмска продукција
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске и
телевизијске продукције ФДУ или дипломирани филмски
и телевизијски продуцент ФДУ.

Ванредни професор или доцент за
уметничку област Камера
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Камере
ФДУ или дипломирани филмски и телевизијски сниматељ
ФДУ.

Доцент за уметничку област
Филмска и телевизијска продукција
- наставни предмет Телевизијска
продукција
на одређено време

11000 Београд
Високог Стевана 2
тел: 011/2183-036

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске и
телевизијске продукције ФДУ или дипломирани филмски
и телевизијски продуцент ФДУ.

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Поремећаји
комуникације у логопедији

Доцент за уметничку област Реклама
и медији - наставни предмети:
Рекламна агенција, Креативни
принципи промоције, Медијско
планирање и Истраживање у
оглашавању

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да кандидат испуњава остале услове предвиђене чл. 74. Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018-др.закон), као и Статутом Факултета за избор у
звање доцента. Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених,
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са
свим прилозима подносе се Факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности или магистар уметности и
завршене специјалистичке академске студије Реклама и
медији на ФДУ, мастер драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске и телевизијске продукције или
из области Филмске и телевизијске режије, дипломирани
филмски и телевизијски продуцент ФДУ или дипломирани филмски и телевизијски редитељ ФДУ.
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Наука и образовање

Виши уметнички сарадник за
уметничку област Глума - наставни
предмет Глума

u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc ). Биографију и
списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурсa.

УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни уметник из
области Позоришне и радио режије или из области Глуме ФДУ, дипломирани позоришни и радио редитељ или
дипломирани глумац.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

на одређено време

Асистент за уметничку област Глума
- наставни предмет Глума
на одређено време

УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни уметник из
области Глуме ФДУ или дипломирани глумац, уписане
докторске уметничке студије ФДУ.

Асистент за научну област
Менаџмент и продукција позоришта,
радија и културе, наставни
предмети: Основе радио продукције,
Програмирање и уметничка
радио продукција, истраживање
и маркетинг радија и Радио у
савременом медијском окружењу
на одређено време

УСЛОВИ: мастер менаџер из области Менаџмента културе
и медија ФДУ или дипломирани позоришни и радио продуцент, уписане докторске академске студије ФДУ.
ОСТАЛО: Учесници конкурса подносе пријаву на конкурс,
диплому о завршеним студијама и радну биографију на
прописаном обрасцу 2. Избор се врши према Закону о
високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на
Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област
Металне конструкције

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, докторат из уже
научне области којој наставни предмет припада. Кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у
Београду, као и других општих аката Универзитета и
Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен
препис диплома. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

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

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-702

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа, прописани члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019): ) одговарајуће
образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије), 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 прописима који су уређивали високо
образовање до 10.септембра 2005.године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена ( основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће,за кривично дело примање мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега 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). Доказ о испуњености услова
из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс а из става 1. тачка 2) овог члана пре
закључења уговора о раду. Лекарско уверење прилаже
кандидат који буде изабран на конкурсу, а пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар са биографијом (CV) треба поднети: фотокопију личне карте; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија), уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија и не старије од шест месеци), доказ
о неосуђиваности кандидата (оригинал и не старије од 6
месеци) за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања тј.
извод из казнене евиденције, који прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе, пријавни формулар који се преузима на званичној
интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја. Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 011/2471-702. Пријаве на оглас
и потребну документацију заједно са пријавним формуларом слати на адресу школе: ОШ “Веселин Маслеша”, Београд, Кумодрашка 72, или донети лично у секретаријат
школе.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат
који поседује одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), на студијама
првог степена (основне академске, односо струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од 3 године или више образовање, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на
конкурс који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани пријавни формулар кандидат доставља оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка уз
диплому о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми и уверење о положеним испитима (не старије од 6 месеци), уверење о положеном стручном испиту или уверење о положеном испиту за лиценцу
(ако је кандидат исти полагао), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске управе (не старије од 6 месеци) да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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, ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су
део пријаве на конкурс. Пријаве са документацијом доставити на e-mail: kuca.maste@yahoo.com, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

БОР
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/547-484

Наставник клавира

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: дипломирани
музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музички
уметник - професионални статус - клавириста; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима, накнадно - пре закључења уговора; 3. потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
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Наука и образовање
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у 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. Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и члана и члана 17 тачка 1.3.1. Правилника о
организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и ручно потписан пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из МК рођених и уверење о
држављанству РС не старије од шест месеци; уверење
о неосуђиваности и уверење да се против њега не води
истрага (не старије од 6 месеци); лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду;
доказ о познавању српског језика подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику. Кратку биографију
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Дефектолог - васпитач

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

ОШ „ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
35204 Багрдан
тел. 035/8275-108

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24
став 1 Законом о раду („Службени гласник РС“, 24/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати
треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом
139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Потребно је да кандидат има:
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и да има држављанство
Републике Србије. Кандидат треба да испуњава услове у
погледу стручне спреме: IV степен стручне спреме било
ког занимања, поред знања српског језика треба да зна и
ромски језик, да има положену обуку за рад педагошког
асистента.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе следећу документацију: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење из
суда, уверење о здравственом стању и здравственој способности за рад са децом и ученицима. У поступку одлучивања о избору педагошког асистента врши се претходна
провера способности коју врши Национална служба за
запошљавање и то само за кандидате који су ушли у ужи
избор, а лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности школа прибавља
по службеној дужности. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством географија
на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, лице које је стекло одговарајуће образовање на студијама - мастер академске стидије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године, да испуњава услове у погледу врсти
образовања прописане из чл. 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставниика и стручних сарадника у
основној школе и то: професор географије; дипломирани
географ; професор географије и историје; дипломирани
професор биологије и географије; дипломирани про-

фесор географије и информатике; професор биологије
- географије; професор физике - географије; професор
географије - информатике; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ - мастер; мастер
географ; мастер професор географије; мастер професор
биологије и географије; мастер професор географије и
информатике; дипломирани географ - просторни планер; мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани
мастер, треба да имају завршене основне акадамске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије
и информатике; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
кривично осуђиван на безусловну казну затвора у трајању
од најмање три месеци као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање
стекао на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству или оверену
фотокопију уверења о држављанству; диплому о стеченој
стручној спреми или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног
кандидата пре закључивања уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интеренет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену документацију. Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор (испуњавају услове конкурса) упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима,
коју врши надлежна Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Пријаве
слати у затвореном омоту, са назнаком „За конкурс”, на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу се
могу добити на број телефона: 0230/62-048.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Ванредни професор за ужу научну
област Интерна медицина
Доцент за ужу научну област
Инфективне болести
Доцент за ужу научну област
Хирургија
Сарадник у настави из уже научне
области Хирургија
Сарадник у настави из уже научне
области Физиологија
УСЛОВИ: за први избор у звање ванредног професора.
Обавезни услови:
А) У звање ванредног професора може бити бирано лице
које испуњава следеће минималне услове: 1. испуњени
услови за избор у звање доцента; 2. позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног; 3. обавезно педагошко искуство на универзитету у трајању од најмање три године; 4.
објављена два рада из научне области за коју се бира, у
периоду од избора у звање доцента, у часописима категорије М21, М22 или М23; 5. оригинално стручно остварење
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или руковођење или учешће у пројекту; 6. одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака од стране наставно-научног већа факултета (све са ИСБН бројем)
за ужу научну област за коју се бира. Изборни услови:
кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два
изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који
морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за
избор у звање наставника. Услови за избор наставника: Б)
Услови за први избор у звање доцента. Обавезни услови:
у звање доцента може бити бирано лице које испуњава
следеће минималне услове: 1. у звање доцента може бити
изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно, које
има најмање три године педагошког искуства на универзитету, има научни назив доктора наука, и има научне,
односно, стручне радове објављене у научнимчасописима или зборницима, са рецензијама; 2. позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода; 3. обавезно педагошко искуство на универзитету, у трајању од најмање три
године; 4. објављен један рад из научне области за коју
се бира у часопису категорије М21, М22 или М23. Изборни
услови: Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6
и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. В) избор у звање
асистента I. основне одредбе За асистента на Факултету
може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Факултета
и овим Правилником и то: 1. ако је студент докторских
студија, 2. ако је интегрисане академске студије завршио
са просечном оценом најмање осам; 3. ако има одобрену докторску десертацију; 4. ако има смисао и способност
за наставни рад; под условима из става 1. тачка 2. и 4.
овог члана Факултета може се изабрати у звање асистента магистра наука коме је одобрена докторска дисертација. Смисао и способност за наставни рад асистента на
клиничким предметима факултета утврђује се на основу:
веће просечне оцене из предмета уже научне области;
веће оцене на специјалистичком испиту; већег броја
објављених научних радова у домаћим и иностраним
часописима; већег броја стручних радова на домаћим или
међународним скуповима. Г) избор у звање сарадника у
настави: I. за сарадника у настави на факултету може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане Законом
о високом образовању, Статутом факултета и овим Правилником и то: ако је студент докторских студија; ако је
интегрисане академске студије завршило са просечном
оценом најмање 8,00 (осам); ко има смисао и способност
за наставни рад. II. Посебне одредбе а) смисао и способност за наставни рад сарадника у настави на клиничким
предметима Факултета утврђује се на основу: већа просечна оцена из предмета уже научне области; одобрена
здравствена специјализација; већи број научних радова
објављен у домаћим и иностраним часописима; већи број
стручних радова на домаћим или међународним скуповима; краћи рок студирања - млађи кандидат; добијена
студентска признања; активно познавање страних језика;
активно познавање рада на рачунару. Посебни услови,
оцена испуњености услова и поступак избора наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са
Законом о високом образовању, Правилником о ближим
условима за избор наставника Универзитета у Приштини
- Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о
испуњености услова из става 2. конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на
адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви
Факултета. Тел. 028/498-298.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003

Наставник дефектолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање,
односно стручну спрему према чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 10/19) и према Правилнику о степену и
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врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
предвиђена чл. 139 ст. 1 тач 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, доставља биографске податке, односно радну
биографију и: оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству РС не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених (нови образац); доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар са доказима о
испуњавању услова конкурса може се поднети лично или
поштом у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Телефон за додатна обавештења:
034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Наставник клавира

у основној и средњој музичкој школи,
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник клавира

у основној и средњој музичкој школи,
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник клавира

у основној и средњој музичкој школи,
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник виолине

у основној и средњој музичкој школи,
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник историје

у основној и средњој музичкој школи,
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са непуним
радним временом од 65%
УСЛОВИ: у смислу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број
88/17 и 27/2018-други закони и 10/2019), у радни однос у
установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) 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. Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Ближи услови у погледу
степена и врсте образовања наставника за послове за
које је конкурс расписан предвиђени су Правилником о
врсти стручне спреме 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). За обављање послова наставника на одређено време, ради замене одсутног запосленог може конкурисати
и лице које није стекло лиценцу, уз достављање доказа
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 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (чл. 142
Закона о основама система образовања и васпитања).
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат
треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене
мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); да лице зна српски језик (доказ је
приложена диплома о стеченом образовању, а уколико је
диплома стечена на другом језику доказ је потврда или
сведочанство средње школе); уверење полицијске управе
да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама система образовања
и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc који
се одштампан доставља школи заједно са потребном
документацијом. Кандидати који буду позвани од стране школе дужни су да приступе провери психофизичких
способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон,
како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе
провери психифизичких способности неће се разматрати.
Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања. Молбе са потребним документима слати на
горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
34307 Стојник
тел. 034/6707-231

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, да имају одговарајуће
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника те врсте школе и
подручја рада, педагога и психолога, да имају дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да имају
обуку и положен испит за директора школе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, 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 њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава
рад у образовању; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду директора. Уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
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стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе (пријава која
не садржи уверење о положеном испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да узаконском року положи испит
за директора школе), оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења
да није покренута истрага, нити да се води поступак пред
надлежним судом (не старије од 6 месеци), потврду о
радном искуству најмање 8 година у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
која мора да садржи податак о радном стажу и пословима
које је лице обављало коју издаје установа у којој кандидат ради, а ако кандидат није у радном односу потврду
издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство
у области образовања и васпитања (оригинал не старији
од 6 месеци), радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби, оригинал или оверену фотокопију уверења 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, 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, што
онемогућава рад у образовању (не старије од 6 месеци),
доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о физичкој,
психичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључивања уговора.

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон,
73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова слати на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор
директора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Све додатне информације о конкурсу могу
се добити позивом на број: 034/6707-231.

на неодређено време или на одређено
време 5 година

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област
Неорганска хемија

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

Ванредни професор за ужу научну
област Генетика и еволуција

у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време, на пет
година

Бесплатна публикација о запошљавању

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

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Педијатрија
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено
на студијама трећег степена (докторске академске студије
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005 године), односно стечен назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа
здравствена специјализација.

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

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено

на студијама трећег степена (докторске академске студије
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године), односно стечен назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа
здравствена специјализација.

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

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

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Хистологија и
ембриологија
на одређено време 5 година

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

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

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

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

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

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

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

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Физикална медицина
и рехабилитација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено
на студијама трећег степена (докторске академске студије
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године), односно стечен назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа
здравствена специјализација.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно
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је доставити и: биографију, оверене фотокопије диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_
Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама
Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8. Правилником о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
достави и у електронској форми (на компакт диску-CD).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну
област Педијатрија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор медицине, стечено високо образовање
интегрисаних академских студија, укупна просечна оцена
најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну
област Радиологија
на одређено време 1 година

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

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник немачког језика

за 33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука
УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18). Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 3/17 и 13/18). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Поред наведеног,
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кандидат треба да поседује и: уверење о држављанству
(у оригиналу или овереној копији); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис
(копију) дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе којом
се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ
да кандидат није осуђиван( не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); пријавни формулар. Доказ да
кандидат није осуђиван за напред наведена кривична
дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Кандидат попуњава и пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Пријаве се достављају у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”,
поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево,
Излетничка 10 или лично у секретаријат школе у времену
од 09.00 до 12.00 часова, сваког радног дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
За додатне информације обратити се секретаријату школе на телефон 036/379-700.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел 037/711-464

Наставник италијанског језика

на одређено време, до повратка
запослене са руководеће функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018 и 27/20189-др.
закон, 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/20212,
15/2013, 10/2016, 11/2016 и 2/2017, 3/2017) и то: да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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; да
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз
пријавни формулар који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете и одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи, у оригиналу
или оверене копије: диплому о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; уверење из казнене евиденције; кандидат који

има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту /
испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина је
обавезан да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као и услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина), кратку биографију. Доказ о знању
језика на којом се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима у Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Пријаве слати на горе наведену адресу,
лично или поштом. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од објављивања огласа.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”

16000 Лесковац, Норвежанска 36
тел. 016/3432-888

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарауће високо 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 групе предмета и (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
- у ком случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; да је прошао обуку и положио испит за директора
установе - изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да у року до 2 године од дана ступања
на дужност положи наведени испит у складу са условима
прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019); да има дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника; да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за
криивчна дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање за наставника те врсте
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школе, дозволу за рад за 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.
ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за
конкурс: оригинал или оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању; опригинал или оверен препис/фотокопија дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (лиценца); 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 кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); оригинал или оверен препис/фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд, уверење о неосуђиваности - привредни суд и уверење о некажњавању - МУП); потврда
о радном искуству, односно годинама рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; потврда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског језика (осим
кандидата који су средње, више или високо образовање
стекли на српском језику, што се доказује оригиналом или
овереним преписом/фотокопијом дипломе за наведени
ниво образовања); лекарско уверење (може и из радног
досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре
закључења уговора доставити ново лекарско уверење);
оригинал или оверен препис/фотокопија извода из матичне књиге рођених, за кандидате који су променили презиме, односно име, после издавања дипломе; оверена
фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцена спољашњег вредновања извештај просветног саветника (само за кандидате који су
претходно обављали дужност директора установе); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непоптуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу
се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу школе: ОШ “Коста Стаменковић”,
16000 Лесковац, Норвежанска 36, са назнаком “Конкурс
за директора”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 016/3432-888.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16203 Вучје, 29. новембар 10
тел. 016/342-7124

Педагог

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19); да имају
школску спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије; доказ о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања (оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању); доказ о поседовању дозволе за рад
наставника или стручног сарадника (лиценца) (пријава

Бесплатна публикација о запошљавању

која не садржи доказ о положеном испиту за дозволу за
рад неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за
лиценцу); доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139
став 1 тачка 3) Закона (не старији од шест месеци); доказ
о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); радну биографију.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлежне здравстене установе не старије од шест месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви наведени
докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на
конкурс заједно са потребном документацијом се могу
поднети непосредно или преко поште на адресу школе,
са назнаком „За конкурс“. Додатне информације о конкурсу кандидат може добити на телефон: 016/3427-124, од
секретара школе.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ“
16210 Власотинце, Крушевица

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачка 1)-5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/17, 27/2018 и 10/19) и Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 108/15);
1) да има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, то јест високо образовање које је стечено: 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 (мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да има дозволу за рад (лиценцу); 4) да има обуку и положен испит за
директора школе (кандидатима који лиценцу не поседује
неће се сматрати документација непотпуном, али ће изабрани кандидат бити дужан да испит за директора положи у року од две године од дана ступања на дужност), 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике
Србије; 8) да има 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 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем, за наставника те врсте школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи следећу

документацију: 1. доказ о одговарајућем образовању оверена фотокопија дипломе или оверен препис дипломе
траженог степена и врсте образовања; 2. дозволу за рад
(лиценцу), односно уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија/препис документа); 3. потврду о
радном искуству у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал или оверена фотокопија); 4. лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија)
овај доказ прибавља се пре закључивања уговора о раду;
5. уверење о држављанству Републике Србије - оригинал
или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); 6. доказ
да је стекао образовање на српском језику или је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику
која се приложи као доказ сматра се доказом о знању српског, кандидати који образовање нису стекли на српском
језику знање српског језика доказују потврдом одговарајуће високошколске установе да су положили испит из
српског језика - оригинал или оверена фотокопија доказа); 7. доказ о савладаној обуци и положеном испиту за
директора установе - уколико кндидат то поседује (оригинал или оверена фотокопија); 8. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија (не старије
од 6 месеци); 9. уверење надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и да
није утврђено дискриминиторно понашање - уверење не
сме бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 10. уверење основног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за дела из члана 139 став тачка
3 Закона - уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 11.
уверење надлежног привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности у складу са Законом и Правилником - уверење не сме
бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал
или оверена фотокопија); 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - уколико се пријављује лице које је претходно обављало дужност директора (оригинал или оверена
фотокопија); 13. доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду - уколико га кандидат поседује (оригинал
или оверена фотокопија извештаја просветног саветника); радну биографију са прегледом кретања у служби;
оквирни план рада за време мандата. Документација без
доказа о положеном испиту за директора школе сматраће
се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке
и начин полагања испита за директора, положи наведени
испит у складу са чланом 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа
(суда, органа општинске-градске управе, јавног бележника). Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени
о избору директора у складу са законом. Пријаве са овом
документацијом се не враћају и задржавају се у архиви
школе. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова
тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за
директора”, на адресу школе ОШ „Карађорђе Петровић”
Крушевица, 16210 Власотинце или донети лично на адресу школе, радним даном од 08.00 до 12.00 часова. Коннтак тел. 016/875-458. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ”
Тупале
16240 Медвеђа
тел. 062/1764-716

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ставови
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019);
да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе стечено
на студијама другог степена (мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије у складу са законом о
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високом образовању); на основним студијама у трајању
од најмање четири године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
лиценцу, односно стручни испит за наставника, педагога или психолога; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања и васпитања; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против полног 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 језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - албански језик; да
има физичку, психичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат је
у обавези да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис (фотокопију) уверења о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу најмање
8 година рада у области образовања и васпитања не
старије од 6 месеци; 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 да није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци;
пријаву на конкурс са радном биографијом и прегледом
кретања у служби; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (албански језик). Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу школе: Основна
школа „Зенељ Хајдини“, Тупале, 16240 Медвеђа. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број тел. 062/1764-716.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац

доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; извод из матичне књиге
рођених/венчаних, уверење о држављанству, не старије
од шест месеци; уверење од надлежног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 6 месеци и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од
6 месеци. Документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Заинтересовани кандидати пријаве на
конкурс могу поднети у року од 8 дана од дана објављивања уз приложене доказе о испуњавању услова, са назнаком „За конкурс“, на адресу: Дом ученика средњих школа „Младост“, Буцекова 2, 18220 Алексинац. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Дом није у
обавези да враћа конкурсну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник историје

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019): 1. да има одговарајуће образовање;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репиблике Србије.
Кандидат уз пријавни формулар треба да достави: диплому о одговарајућем образовању (оригинал или оверену
копију); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима кандидат доставља по пријему у радни однос. Рок за пријаву на оглас
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање. Ова одлука је
коначна.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Оглас објављен 15.01.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: наставник разредне
наставе, на одређено време до повратка запослене с
боловања. У осталом делу оглас остаје непромењен.

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

НИШ

рад у издвојеном одељењу у Брадарцу

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА „МЛАДОСТ“

УСЛОВИ: 1) образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, 88/17, 27/18) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2) да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да познаје језик на коме се обавља
васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе
само они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаву слати
на адресу школе: ОШ „Јован Јовановић Змај”, Трг рудара бб, 18226 Алексиначки Рудник. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: пријавни формулар са зва-

18220 Алексинац, Буцекова 2

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање; кандидат треба да има
студије другог степена и стечен одговарајући академски
назив мастер васпитач, са којим може да изводи васпитни
рад у дому ученика средњих школа; кандидат треба да
има студије другог степена и стечен одговарајући стручни,
односно академски назив; кандидат треба да има основне
студије на факултету у трајању од најмање четири године, чији је стручни назив у погледу права изједначен са
академским називом мастер; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких, дисциплина, сходно
образовању које мора да има васпитач у средњој школи
са домом ученика; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, не старије од шест месеци); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци или није правоснажном пресудом осуђен за
кривично дело против достојанства личности и морала.
Уз пријаву доставити: диплому о стеченом образовању,
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Наставник разредне наставе

ничне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18, 10/19)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19);
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља се у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос као услов
за полагање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова или доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; 4. уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности кандидат доставља пре
закључења уговора о раду; 5. уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
школске установе. Проверу психофизичке способности
кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се
благовремено и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће Национална
служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уверење о здравственој способности
доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.

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

Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор за
ужу научну област Рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци,
односно на неодређено време

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

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Теоријска физика и примене
на одређено време од 60 месеци

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

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Експериментална и
примењена физика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: мастер физичар, студент докторских студија
физике. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверене копија диплома са претходних нивоа студија и одговарајуће додатке дипломи или уверења о положеним
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Наука и образовање
испитима, доказ да је студент докторских студија, списак
научних радова као и саме радове уколико их кандидат
има. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац који
се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.
npao.ni.ac.rs).

ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник информатике и
рачунарства

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” број 88/2017) и услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни
гласник” број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 11/17) и то: професор информатике, професор информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике,
дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и
информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације
рада - смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани
инжењер за информационе системе, дипломирани
инжењер организационих наука - одсек за информационе
системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани
инжењер електротехнике, смер рачунске технике и
информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства,
дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика,
дипломирани информатичар - професор информатике,
професор географије - информатике, дипломирани
информатичар - мастер, дипломирани професор географије - информатике, мастер, професор физике - информатике, дипломирани професор физике - информатике мастер, дипломирани професор информатике, мастер,
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за
економску статистику и информатику, дипломирани
физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер професор информатике и физике, мастер професор физике и
информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих
наука (смер Информациони системи и технологије или
Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
дипломирани инжењер организационих наука - мастер из
области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер,
дипломирани професор информатике и технике - мастер,
професор основа технике и информатике, професор географије и информатике; мастер професор информатике и
физике; мастер професор информатике и математике;дипломирани индустријски менаџер; мастер дизајнер медија
у образовању. 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 пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од
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најмање четири семестра. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је стекло академско
звање мастер, које у оквиру завршених студија, мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање) и
најмање два предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство; 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. 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. По расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: 1) попуњени пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, 2) оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио презиме односно име после
издавања уверења, односно дипломе), 3) оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци), 4) оригинал доказа надлежне
полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана), 5) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању, 6) 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); 7) оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (само учесник конкурса који је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након дипломирања); 8) 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); 9)
оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске
установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); 10) оверену фотокопију доказа министарства
надлежног за послове образовања о испуњености услова
за извођење наставе из предмета информатика и рачунарство (само за кандидате који су на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладали програм рачунарства и информатике у
трајању од најмање четири семестра); 11) оверену фотокопију доказа министарства надлежно за послове образовања о испуњености услова за извођење наставе из предмета информатика и рачунарство (само за кандидате који

су стекли академско звање мастер, које у оквиру завршених студија, мора имати положено најмање пет информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно
оријентисано програмирање, и најмање два предмета из
једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство). 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 лиценцу. Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, 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. Пријаве доставити путем поште на адресу:
Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1, Ниш,
или непосредно у секретаријату школе, сваким радним
даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини
изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се
односе.

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2019-др. закон и
10/2019) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 11/17, 13/2018 и 11/2019) и то: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастердипломирани 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
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информатике; 2) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. 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. По расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе:
1) попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, 2) оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је
променио презиме односно име после издавања уверења,
односно дипломе), 3) оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не
старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6
месеци), 4) оригинал доказа надлежне полицијске управе
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); 5) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а
за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању, 6)
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); 7) оригинал или оверену фотокопију доказа
надлежне високошколске установе о полеженом испиту
из предмета геометрија или основи геометрије (само за
лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер и која су завршила основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике); 8) оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним академским студијама на
студијским програмима из области математике или примењене математике или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике (само за
лица која су стекла академско звање мастер , односно
дипломирани-мастер); 9) 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); 10) 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);
11) оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика
(само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави
доказе из тачке 9) и 10) 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 лиценцу. Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени и после
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заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, 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. Пријаве доставити путем поште на адресу:
Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1, Ниш
или непосредно, у секретаријату школе, сваким радним
даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини
изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се
односе.

Наставник математике

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2019-др. закон и
10/2019) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 , 3/2017, 11/17, 13/2018 и 11/2019) и то: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастердипломирани 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) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. 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. По расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе:
1) попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, 2) оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је
променио презиме односно име после издавања уверења,
односно дипломе), 3) оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не
старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6
месеци), 4) оригинал доказа надлежне полицијске управе
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); 5) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а
за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању, 6)
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); 7) оригинал или оверену фотокопију доказа
надлежне високошколске установе о полеженом испиту
из предмета геометрија или основи геометрије (само за
лица која су стекла академско звање мастер , односно
дипломирани-мастер и која су завршила основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике); 8) оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним академским студијама на
студијским програмима из области математике или примењене математике или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике (само за
лица која су стекла академско звање мастер , односно
дипломирани-мастер); 9) 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), 10) 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),
11) оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика
(само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави
доказе из тачке 9) и 10) 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 лиценцу. Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, 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
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Наука и образовање
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. Пријаве доставити путем поште на адресу:
Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1, Ниш
или непосредно, у секретаријату школе сваким радним
даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини
изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се
односе.

Наставник разредне наставе

на одређено времеради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5),
чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/18-др. закон
и 10/2019) и услове из Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 , 3/2017, 11/17, 13/2018 и 11/2019), и то: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ
- мастер, професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 3) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. 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. По расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: 1) попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је
променио презиме односно име после издавања уверења,
односно дипломе), 3) оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (оригинал
не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од
6 месеци), 4) оригинал доказа надлежне полицијске
управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана), 5) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а
за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању,
6) 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 сте-

Бесплатна публикација о запошљавању

као на високошколској установи у току студија или након
дипломирања), 7) 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), 8) оверену фотокопију
потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику), 9)
оверену фотокопију дипломе о завршеној педагошкој академији или оверену фотокопију дипломе о завршеној учитељској школи (само за учесника конкурса који је стекао
образовање професор педагогије). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 6) и 7) 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 лиценцу.
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, 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. Пријаве доставити путем
поште на адресу: Основна школа „Краљ Петар I”, Војводе
Путника 1, Ниш или непосредно, у секретаријату школе
сваким радним даном. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и мушки
род лица на која се односе.

Александра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено
приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације
сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет доноси посебан закључак.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

18252 Мерошина, Нишка бб

18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцент
или ванредни професор за ужу
научну област Производни системи и
технологије
УСЛОВИ: Општи услови конкурса: прописани су чланом
24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса: прописани су
чланом 74 став 6 и став 8 Закона о високом образовању,
чланом 165 став 6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 25,
26, 27 и 28 Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан
факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања, када је
оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника
предвиђено као обавезни услов за избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом
7 Правилника о поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања
на конкурс кандидати су у обавези да факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове
из овог конкурса и подносе: 1. пријаву; 2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе); 3.
биографију са библиографијом и пратећим материјалом;
4. попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази
на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs;
5. уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, које
је издато након датума расписивања овог конкурса; 6.
фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на адресу: Машински факултет у Нишу,

ОШ „СМЕХ И СУЗА”
18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

Дефектолог - наставника техничког
и информатичког образовања (у
посебним условима)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за
рад са ученицима са сметњама у развоју и то: 1) високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), или 2) на основним студијама у
трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018-др.закони и 10/2019) и чл. 5 и 7 став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС Просветни гласник РС”, бр. 17/2018). Уз пријаву потребно
је доставити: диплому (или оверену фотокопију) о стеченом образовању, пријавни формулар (интернет страна
МПНТР), извод из МКР (образац са холограмом, оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија),
лекарско уверење (не старије од 6 месеци), уверење о
неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), доказ високошколске
установе да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (најмање 30 ЕСП
бодова и 6 бодова праксе), личну биографију (CV) са контакт подацима. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати лично или
на адресу: ОШ „Смех и суза”, Станка Милосављевића 9,
18220 Алексинац, са назнаком „За конкурс”.

ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
Наставник географије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка са функције
помоћника директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од
15.08.2019. године), и то: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани
професор географије и информатике, професор биологије-географије, професор физике-географије, професор
географије-информатике, дипломирани професор географије-мастер, дипломирани географ - мастер, мастер
географ, мастер професор географије, мастер професор
биологије и географије, мастер професор географије и
информатике, дипломирани географ - просторни планер;
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије
студијског програма: географија, дипломирани географ,
професор географије, двопредметне студије биологије
и географије или двопредметне студије географије и
информатике.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17); држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс (формулар за конкурисање)
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверена копија
извода из матичне књиге рођених, односно венчаних;
оригинал или оверена копија уверења о држављанству
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Наука и образовање
Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ да има
или да се сматра да има образовање из члана 142 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење из казнене евиденције, уверење МУП-а да лице
није осуђивано. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса, а пријаве са назнаком: „За
конкурсну комисију”, слати на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату
школе, на телефон: 018/4151-434.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају 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 у трајању од најмање
четири године по пропису коју је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године као и одговарајућег
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019
од 15.08.2019. године) и то: одговарајуће образовање
предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018
и 11/2019 од 15.08.2019), и то: 1 )професор разредне
наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3)
професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да испуњавају услове прописане чланом 139, 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019);
у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Програм стицања образовања из члана
142 став 1 наведеног Закона реализује високошколска
установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. У
складу са чланом 142 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, 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 образовање из члана 142 став 1 наведеног Закона, да су држављани Републике Србије, да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 (ово
уверење прибавља установа по службеној дужности од
надлежне полицијске управе) и да поседују психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(доказ о испуњености овог услова установи доставља изабрани кандидат пре закључења о уговора о раду) и да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.
ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар за конкурисање) се прилаже следећа документација: радна биографија, оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених, односно венчаних; оригинал или оверена копија
уверења о држављанству Републике Србије, не старије
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од 6 месеци; оверена копија дипломе о стеченом образовању, доказ да има или да се сматра да има образовање
из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење из казнене евиденције, уверење МУП-а да лице није осуђивано. Непотпуне и/или
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
предати непосредно школи или слати путем поште на
адресу: Основна школа „Јастребачки партизани”, Нишка
бб, 18252 Мерошина. Одлука о избору кандидата биће
донета у складу са чланом 155 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019). Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на телефон 018/4151-434.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
Дољевац, Вука Караџића 6

Мастер психолог

на одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства и
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019): 1. да има одговарајуће образовање; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријавни формулар треба да
достави: диплому о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену копију); уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат доставља по пријему у радни однос. Рок за
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР

но 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, из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања.
Непостојање дискриминаторног понашања на страни
канидада утврђеног у складу са законом, најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Поседовање лиценце за директора школе - кандидат који не
поседује лиценцу може бити изабран али је дужан да је
положи у року од две године. Мандат траје четири године,
рачуна се од дана ступања на дужност. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу: Гимназија Тутин, 7. јула 18, 36320 Тутин, са назнаком „Конкурс
за директора“, у року од петнаест дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат подноси: уверење
о држављанству; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту, испиту за лиценцу, односно положеном
испиту за директора; потврду о радном искуству са подацима о пословима и задацима које је обављао, преглед
кретања у служби са биографсикм подацима (необавезно), доказе о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата и оцену спољашњег вредновања - само
кандидати који су претходно обављали дужност директора (извештај просветног саветника, необавезно), оверен препис лиценце за директора школе (ако је кандидат
поседује), доказе о својим стручним и организационим
способностима - необавезно. Благовременом пријавом се
сматра она која је предата у року утврђеним конкурсом.
Уколико је пријава предата препоручено, путем поште,
тада се као дан пријема рачуна дан пријема пошиљке
од стране поште. Ако је последњи дан конкурсног рока
за пријем пријаве недеља или дан празника, као рок за
пријем рачуна се дан пријема пошиљке од стране поште.
Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу
садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначенe у конкурсу. Кандидати ће бити обавештени о одлуци Школског одбора у року од осам дана
од дана предлога за директора. Ближа обавештења се
могу добити у Управи школе, путем телефона: 020/811148.

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

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време, са 30% норме

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Пријављени кандидати морају испуњавати
услове прописане у члану 122 Закона основама система
образовања и васпитања (високо образовање), а то су:
поседовање одговарајућег високог образовања из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, високо образовање стечено: на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије, студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући период, односно групе предмета, студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета или
основне студије у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценца)
наставника; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика
и језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС
и 113/2017 и 95/18), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидат треба и да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
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и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену
стручне спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, које према подацима
из казнене евиденције издаје полицијска управа - уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса, оригинал уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити
оверене од стране јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве на конкурс са документацијом доставити
лично или путем поште на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. За све додатне информације можете
се обратити секретару школе на телефон: 020/811-110.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Наставник разредне наставе

на одређено радно време, ради замене
запослених на породиљском боловању
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених
Законом о раду треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајућу високу школску спрему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају држављанство
Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да знају српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе о стручној
спреми, уверење о држављанству, доказ да нису осуђивани, доказ да знају српски језик и језик на коме се изводи
образовно-васпитни рад. Информације о конкурсу могу се
добити у школи лично или на телефон: 020/316-361.

НОВИ СА Д
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице
са боловања, за 55,56% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа морају поседовати одговарајући степен
образовања и врсту стручне спреме и стручну спрему
прописану у Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” , бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018). Конкурс
је отворен 8 дана од дана објаављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

21471 Равно Село, Маршала Тита 112

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: да има стечено одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) из
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
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мет, односно групе предмета, на студијама другог степена
из облати 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 на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2015. године;
да има дозволу за рад, односно положен стручни испит
за наставника или стручног сарадника; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од 2 године од дана ступања на дужност);
да има најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу, потврду о најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог образовања (потврда садржи податак о радном
стажу и пословима које је лице обављало и издаје установа у којој кандидат ради, а ако кандидат није у радном
односу потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања
- оригинал), оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци), доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци), радну биографију,
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног
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
надлежне полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о систему образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију
уверења да лице није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6
месеци), оверен препис или оверену фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује), доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), оквирни план рада за време мандата;
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај
просветног саветника (фотокопија извештаја). Својеручно
потписане пријаве са потребном документацијом доставити лично на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс
за избор директора“, у времену од 8 до 13 часова радним даном или путем поште у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа (јавног бележника). Документација без доказа о
положеном стручном испиту за директора сматраће се
потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да законском
року положи наведени испит.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Административно-финансијски
радник
са 75% радног времена

УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17,
27/18 - други закони и 10/2019) и да је стекло академски
назив мастер са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из области економских наука,
природних наука, менаџмента, маркетинга, информатике
или лице које је стекло високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, као и са
лицем које има високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, из области економских наука, природних наука,
менаџмента, маркетинга, информатике; 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 кривично дело примања мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Потребно додатно искуство: ECDL сертификат;
познавање енглеског језика. Пријаве се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”, искључиво путем електронске поште на адресу: gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком „За конкурс”. Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар
(преузима се са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (скениран), диплому
(скениран оригинал), уверење о држављанству (скениран
оригинал), ECDL сертификат (скениран оригинал), уверење да није осуђиван из тачке 3) од стране МУП-а (скениран оригинал), биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. На разговор
ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Посебно лекарско уверење да имају здравствену способност и уверење за психичку, физичку способност за рад са
ученицима, издато у последњих шест месеци, доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

Врбас, Светозара Марковића 55

Наставник математике

на одређено време ради замене
запосленог који одсуствује дуже од 60
дана

Наставник биологије

са 30% норме часова, на одређено
време ради замене запосленог који
одсуствује дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: а) има одговарајуће образовање према одредбама
Правилника о врсти стручне спреме 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, 11/2019); б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
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Наука и образовање
минаторно понашање; г) има држављанство Републике
Србије; д) зна српски језик, језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са документацијом достављају се на горенведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

Васпитач

за рад у издвојеном одељењу у
Нештину, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана (неплаћено одсуство)
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које има одговарајуће - образовање (у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18- др. закони
и 10/19). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије и 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, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинију целине и одговарајуће научне, односно стручне обалсти или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. год. Лице из подтачке 2 (тачка 1) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да
има психичку, физичку и и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да лице није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, које има држављанство
Р. Србије и које зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом, достављају
установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: диплома о стеченом
одговарајућем образовању; доказ 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 кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободне, 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 (из полицијске станице, не старије од 6 месеци); уверење о држављансту
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Наведену документацију доставити у оригиналу или фотокопији овереној од
стране јавног бележника. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом
на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3, 21400 Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу на телефон:
021/6041-244.
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ГИМНАЗИЈА “20. ОКТОБАР”

Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.
закон и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и то
да је стекао одговарајуће високо образовање на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обрзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да зна 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 пријавним формуларом доставља школи у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су стекли академско звање мастер достављају
и диплому са основних академских студија); уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске управе( о неосуђиваности за горе наведена кривична дела, не старије
од шест месеца од дана објављивања конкурса, оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (доставља кандидат уколико
није стекао одговарајуће образовање на српском језику).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве као и фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе на број телефона 021/751-235.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане члановима 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и
10/19), и то: 1. да има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, педагога или психолога,
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) 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, одсносно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); или 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
4. да, у складу са законом, није утврђено дискриминаторно понашање на страни кандидата; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад; 7. да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога; 8. да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег бразовања;
9. да има обуку и положен испит за директора установе.
Докази о испуњености услова из тачака 1 и 3-8 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уколико се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образозвањем, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има
одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или
више образовање, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (не старије од шест месеци);
2. оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од шест месеци); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења привредног суда да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од шест месеци); 4.
оригинал или оверену фотокопију уверења Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван правноснажном
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 и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци); 5. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 6. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, за
кандидате који су променили име односно презиме након
издавања дипломе (не старије од шест месеци); 7. оригинал или оверену фотокопију потврде да је положио испит
из српског језика или језика на којем остварује образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске установе, доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику, односно језику
на којем остварује образовно-васпитни рад (не старије од
шест месеци); 8. оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценца за наставника, психолога или педагога (не старије од шест месеци); 9. оригинал или оверену фотокопију потврде да има
најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, а ако кандидат није у радном односу потврду
издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство
у области образовања и васпитања (не старије од шест
месеци); 10. оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе - лиценца
за директора (пријава која не садржи ово уверење неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора
установе); 11. оверену фотокопију извештаја о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
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просветног саветника), у супротном је потребно доставити потврду надлежне школске управе да није вршен
стручно-педагошки надзор рада кандидата; 12. оверену
фотокопију извештаја о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања за
кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе, у супротном је потребно доставити потврду надлежне школске управе да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор рада
школе; 13. оверену фотокопију очитане личне карте кандидата и 14. биографију са кратким прегледом кретања
у служби, стручног усавршавања и предлогом плана и
програма рада директора за наредни мандатни период
(обавезно). Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се установи
у затвореној коверти, на адресу: Основна школа “Јован
Јовановић Змај”, Краља Петра I 59, 21239 Ђурђево, са
назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Пријава се
може доставити путем поште или предати лично у канцеларији секретара школе. Рок за предају пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, као
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Додатне информације могу се добити код секретара школе непосредно или позивом на број
телефона: 021/2939-033, сваког радног дана од 8.00 до
14.00 часова.

Педагошки асистент

за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом, на одређено време
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године, и то: 1) лице које је
стекло академски назив мастер дефектолог на академским студијама другог степена или лице које је стекло
стручни назив дипломирани дефектолог на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) лице које испуњава услове
у погледу степена и врсте образовања за наставника
друштвено-хуманистичке групе предмета или стручног
сарадника - педагога, психолога, андрагога или логопеда,
који има савладан програм обуке у складу са овим правилником; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених); доказ о знању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба послати на адресу:
Основна школа “Јован Јовановић Змај”, Краља Петра I 59,
21239 Ђурђево. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе или позивом на број телефона: 021/2939-033.
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Наставник предметне наставе наставник хемије

Наставник предмета Устав и права
грађана

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 и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019 ) и то: 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, трансдисциплинарнестудије 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 кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
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 држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (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 чланом 154 став 2 Закона, 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 објављивања конкурса, са назнаком
„За конкурс”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања); да испуњава услове у
погледу стручне спреме, односно да је: (1) дипломирани
правник; (2) професор социологије, односно дипломирани социолог; (3) дипломирани политиколог, наставни
смер; (4) дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе; (5) мастер правник; (6) мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер морају 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 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 је држављанин Републике Србије,
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама првог степена; уверење или потврде о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа; 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. 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.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ”

12307 Буровац, Краља Петра бб
тел. 012/349-643

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони 10/2019) и то: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019), као и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
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Наука и образовање
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017) за рад на радном месту
наставника разредне наставе; 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 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
заштитећних међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У
складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију), не старије од 6 месеци; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (потврду високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању језика
на којем изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандиадат ће доставити пре закључења уговора о
раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаву са доказима о
испуњености услова доставити са назнаком „Пријава на
конкурс “, препорученом поштом или лично, од 8.30 до
13.00 часова, на адресу: ОШ „Света Михајловић”, 12307
Буровац, Краља Петра бб. Ближа обавештења могу се
добити на број: 012/349-643. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Школа није у обавези
да врати документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БАТА БУЛИЋ”

12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/327-300, 012/7160-250

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање за радно место наставника, треба да испуњава услове из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и да испуњава услове у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018
и11/2019): 1) студије другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:(1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,(2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
ОСТАЛИ: психичка, физичка и здравствена способ-
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ност за рад са ученицима; да лице које конкурише није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има, у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања
и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно
са одштампаним пријавним формуларом који се налази
на званичној интернет страници, школи се доставља:
оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена и
врсте стручне спреме у складу са чланом 3 став 1 тачка
9 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и11/2019); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); фотокопију личне карте;
уколико диплома није издата на српском језику, потврду
да зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ односно уверење о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова издато од
стране одговарајуће високошколске установе или доказ.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену за
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене,
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове у
погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом траженим документима и доказима
о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник математике”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/764-2190

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др.
закон, 10/19, 27/18-др.закон), и то: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18
и 11/19) за радно место наставник разредне наставе; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски

језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Ново на сајту”,
и уз одштампани пријавни формулар достављају школи
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи
се доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику или на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
издаје МУП); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору наставника и стручног
сарадника Конкурсна 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. Уколико је већ извршена психолошка
процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека
рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави
назначити када и где је извршена процена. 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 пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе: Цара
Лазара 84, 12316 Крепољин, са напоменом “За конкурс”.
Контакт телефон: 012/764-2190.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ“

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Стручни сарадник - педагог
за ликовно/музичко/физичко
васпитање

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
УСЛОВИ: Кандидат треба има високо образовање, факултет физичке културе, факултет физичког васпитања;
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену
способност; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, доставити: фотокопију дипломе или
уверења о завршеној стручној спреми, фотокопију дозво-
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Наука и образовање
ле за рад васпитача, стручног сарадника - лиценцу, извод
из МК рођених, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); уверење полицијске управе, уверење да
кандидат није осуђиван, ако кандидат није стекао образовање на српском језику - уверење да је положио испит
из српског језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе. Лекарско уверење се доставља
након одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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;
држављанство РС; да зна српски језик на коме се изводи
образовно-васпитни рад.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и ручно потписан пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству РС; уверење о неосуђиваности.
Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

18400 Житни Поток
тел. 027/364-131

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци од
дана закључења уговора о раду за сваку
школску годину, за 28 сати недељно,
односно 70% радног времена
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било које струке уз
поседовање потврде Министарства просвете, науке и технолошког развоја о завршеној обуци за педагошке асистенте. Кандидат треба да има: одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење се доставља пре заклучења уговора о раду); да има држављанство РС; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дела из
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и са потребном
документацијом достављају на горенаведену адресу или
лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће образовање за
наставнике ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозвола за рад наставника и стручног
сарадника; обука и положен испит за директора установе; најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен
пријавни формилар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту и испиту за директора установе; потврду о радном искуству; уверење да кандидат
није осуђиван; извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

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

Секретар

на одређено време до повратка одсутног
запосленог дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије); на
основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља

Бесплатна публикација о запошљавању

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-205

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
прописане чл. 122, 123, 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019),
и то: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019) за наставника, педагога
или психолога, и то за рад у основној школи и подручје
рада којој припада школа; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о држављанству Републике Србије - уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених, доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске установе да
је кандидат положио српски језик; уверење 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, у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019); уверење основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак нити
истрага за кривична дела из његове надлежности, потврду о радном стажу у школи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора уста-

нове и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у
служби са биографским подацима - радна биографија;
евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способности; осим утврђивања испуњености услова за избор директора. Комисија
цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Како
обука и полагање испита за директора школе, из члана
122 Закона о основама система образовања и васпитања
нису организовани у потпуности, документација кандидата сматраће се комплетном уколико су сва друга документа уредно достављена, а изабрани кандидат биће
у обавези да положи испит за директора у законском
року. Министар просвете врши избор директора и доноси решење о његовом именовању у року од 30 дана од
дана пријема документације из члана 123 став 17 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019).
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети
у разматрање. Напомена: документација се не враћа кандидатима. Пријаве се достављају непосредно или путем
поште, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора”,
на адресу школе: ОШ „Иво Лола Рибар”, Маршала Тита
109, 11322 Скобаљ. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара, на телефон број: 026/4791-205.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035
e-mail: sekretar@etsvuk.rs

Наставник предметне наставе енглески језик

на одређено време до повратка
наставника са боловања дужег од 60
дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (стечено на студијама другог степена: мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно степен и врста стручне спреме у
складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за одговарајући предмет.
ОСТАЛО: Остали услови: 1) да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 2) 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; 3) има држављанство Републике Србије;
4) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете; потписану пријаву са радном биографијом; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фото-
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копију извода из матичне књиге рођених и уверење о
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака - о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе које су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и
обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања
разговора кандидати ће бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве
са приложеном документацијом предати у секретаријату
школе од 09.00 до 12.00 или послати поштом на адресу:
ЕТШ “Вук Караџић”, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се
да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна
српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Након психолошке процене Конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе
на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од
стране надлежног органа,у супротном, неће се узети у
разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за радно место ______“.
Информације о конкурсу могу се добити путем телефона:
024/555-221.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИВАН САРИЋ“

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/555-221

Наставник социологије и Устава и
права грађана

на српском и мађарском наставном
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став
1 Закона о основама образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1
Закона: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој
школи “Иван Сарић“ у Суботици остварује се на српском
и мађарском наставном језику. Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018
и 7/2019 - даље: Правилник) послове наставника социологије и Устава и права грађана може да обавља: професор социологије, односно дипломирани социолог; професор социологије и филозофије; професор филозофије и
социологије; дипломирани политиколог, наставни смер;
мастер професор предметне наставе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни
формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), на конкурс достави: оверену копију
доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у
складу с чл. 140 Закона; уверење из казнене евиденције
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став
1 тачка 3 Закона; оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски и мађарски језик
(оверена копија дипломе о завршеној средњој школи,
вишој школи или факултету на српском/мађарском језику
или уверење о положеном испиту из српског/мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе), биографију са прегледом радних ангажовања. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
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24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања),
списак радова, 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. Доказ надлежног
органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом.
Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији о запошљавању
Националне службе за запошљавање “Послови”, 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 бити разматране.

ШАБАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање. Пробни рад траје 6 месеци. Уз пријаву на конкурс треба пиложити кратку биографију. Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања
у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе
информације се могу добити на телефон: 024/554-300.
Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет
Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

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

Наставник за избор у звање
професора струковних студија и
заснивање радног односа из поља
друштвено-хуманистичке науке,
област Педагошке науке, ужа научна
област Педагогија
УСЛОВИ: филозофски факултет, група за педагогију: доктор наука, објављени научни односно стручни радови у
научним часописима или зборницима са рецензијама,
способност за наставни рад и најмање пет година педагошког искуства у високом образовању или пет година у
звању предавача.

Сарадник ван радног односа за
избор у звање сарадника за део
практичне наставе из области
медицинских наука

на одређено време од 1 године из
установа као наставне базе Школе (Дом
здравља у Суботици и Геронтолошки
центар у Суботици)
2 извршиоца
УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме и најмање
три године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Остали услови су утврђени законом о високом
образовању, Статутом Школе, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
сарадника и наставника и 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, кретањем у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или

Наставник предметне наставе
српског језика и књижевности

на одређено време до повратка на
рад запослене која користи право
на породиљско боловање и право на
одсуство са рада због неге детета
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 10/2019):
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
испуњеност услова у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњој стручној школи и поседовање
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 10/2019), а то је непостојање правоснажне пресуде за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за лице није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. познавање српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који кандидат може преузети са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти
образовања, уверење о држављанству и доказ о неосуђиваности. Доказ о психофизичкој способности кандидата прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва
документа кандидати прилажу као оверене копије или у
оригиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају у конкурсном року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу: Техничка школа Шабац, Бањичких жртава 2, 15000 Шабац.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОШ “СВЕТИ САВА”

15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Дефектолог-олигофренопедагог
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема VII/1 степен, дефектолог-олигофренопедагог; 2.психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3.да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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 кандидат има држављанство Републике
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за доставу пријава је осам дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати су дужни да доставе:
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству и
извод из МК рођених, доказ да је кандидат стекао образовање на језику на коме се обавља образовно-васпитни
рад ако образовање није стечено на том језику, уверење
МУП-а из казнене евиденције, пријавни формулар (са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја), кратку биографију. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава”, Драгише
Пењина 31, Шабац. Контакт телефон: 015/341-129.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730
e-mail: hemtexskolasek@gmail.com

Наставник предметне наставе
хемијско-технолошке групе
предмета

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
истека мандата директора школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
законом треба да има обавезно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу
са чланом 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр. и 13/2016). Кандидати
морају имати: диплому о стеченом образовању (оверена
фотокопија); доказ да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина из чл. 142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије које није старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење о
неосуђиваности од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); уверење надлежног основног суда да
се не води истрага - кривични поступак (не старије од 6
месеци); доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и
уз одшампани примерак пријавног формулара достављају
школи следећа документа: диплому о стеченом образовању (оверена), доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина из
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања; уверење о држављанству Републике Србије
које није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; уверење о неосуђиваности од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); уверење надлежног основног суда да се не води истрага - кривични поступак (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

Бесплатна публикација о запошљавању

Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу:
Стручна хемијска и текстилна школа, 15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10, телефон: 015/352-730.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-348

Наставник српског језика

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

Наставник хемије

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

Школски педагог

на одређено време до повратка лица
именованог на функцију директора у
Основној школи „Јован Цвијић“ Дебрц,
током првог, односно другог мандата, са
50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати за наставника, односно школског
педагога треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018
и 11/2019); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду); 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад у
ОШ ”Јован Цвијић” Дебрц. Чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања прописано
је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати за наставника уз
пријаву на конкурс треба да доставе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и
11/2019); уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење да није
старије од 6 месеци); доказ да знају српски језик, на којем
се остварује образовно-васпитни рад у ОШ „Јован Цвијић”
Дебрц, у конкретном случају - диплома издата и стечена
на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског језика,
оригинал или оверена фотокопија.
ОСТАЛО: Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Након истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. На пријавном формулару
кандидати треба да допишу адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и адресу електронске
поште ако је кандидат поседује. Пријавни формулар са
доказима доставити у року од 8 дана од дана оглашавања
у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован Цвијић”
Дебрц, Београдски пут бб, 15214 Дебрц. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора или секретара школе и путем телефона: 015/7517-020 и 015/7517348.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15214 Дебрц, Београдски пут бб

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 855 од
13.11.2019. поништава се за следећа радна места: 1.
наставник српског језика, са 94% радног времена, на
одређено време до повратка запослене са одсуства ради
посебне неге детета; 2. школски педагог, на одређено
време до повратка лица именованог на функцију директора у Основној школи „Јован Цвијић“ Дебрц, током
првог, односно другог мандата, са 50%радног времена;
3. наставник хемије, са 40% радног времена, на одређено време до повратка одсутне запослене са породиљског
одсуства, односно одуства ради неге детета.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “БРЕКОВО”
31234 Бреково, Бреково
тел. 031/897-224

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
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 групу
предмета: (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области из области педагошких наука, с тим да студије
првог степена морају бити из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље

29.01.2020. | Број 866 |

53

Наука и образовање
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 против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
предходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за
наведена кривична дела, непостојање дискриминаторног
понашања, утврђеног у складу са законом; 5. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. да зна српски језик као језик
на којем остварује образовно-васпитни рад; 8. да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 9. да има обуку и положен испит за директора установе; 10. да има 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 став 1 и 2 Закона о основама образовања
и васпитања, дужност директора основне школе може
бити изабрано и лице које, има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 овог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или
више образовање за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада, на пословима васпитања и образовања у
установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: 1. биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе
у предстојећем мандатном периоду, 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању, 3) уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника
односно 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, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем 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 држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); 9) извод из матичне књиге рођених; 10) доказ
о резултату стручно-педагошког 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 кандидат положио испит из српског језика доставља кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском језику); 13)
доказ о поседовању обуке и положеног испита за директора (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); 14) лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој спсособности за рад
са децом и ученицима. Сва потребна документација се
подноси у оригиналу или овереним копијама. Пријава на
конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком
или лично на адресу школе: Основна школа „Бреково“
Бреково, 31234 Бреково, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у обзир за разматрање. Благовременом пријавом сматра се она пријава
која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је предата
препорученом поштом и тада се као дан пријема рачуна
дан када је пошта примила пошиљку. Ако рок зс 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
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којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса.
Ближа обавештења могу се добити код секретара школе
на број телефона: 031/897-224. О резултатима конкурса
кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана
пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ“
Вртогош, Народног фронта бб
17521 Ристовац
тел. 017/445-103

Наставник разредне наставе

ВАЉЕВО

на одређено време преко 60 дана

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
Ваљевска Каменица бб
тел. 014/254-755

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, (замена до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства)
УСЛОВИ: на основу чл. 139-141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. закон): 1) да
кандидат има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, према прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005;
2) да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/2018); 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање 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; 5) да има
држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2) оверену фотокопију дипломе
или уверења о дипломирању; 3) оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; 4) оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених:
5) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); 6) доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском
језику, а доказ треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које
се подносе морају бити оверене од стране надлежног
органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде
изабран на конкурсу, доставиће уверење о здравственој
способности пре закључења уговора о раду (не старије
од шест месеци). Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на горе наведену адресу
школе, са назнаком „Пријава на конкурс“.
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме траженог занимања.
Кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање
радног односа прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће образовање: кандидат треба да има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17);
2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцју,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
оверен препис / оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оверену фотокопију индекса
или уверење високошколске установе о положеним испитима из психологије и педагогије или потврду, односно
уверење високошколске установе да кандидат испуњава
услове из члана 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања (образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова) или оверен препис
/ оверену фотокопију лиценце за рад, односно положеног
стручног испита; ово образовање је наставник обавезан
да стекне у року од једне а највише две године од дана
заснивања радног односа као услова за полагање испита
за лиценцу; оверен препис/оверену фотокопију уверења
о држављанству, оверен препис/оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, доказ да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, доказ о познавању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад, подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, доказ о
неосуђиваности (уверење МУП - а из казнене евиденције
и уверење основног суда - не старије од 6 месеци). Напомена: кандидати који имају стечено образовање на мастер студијама, дужни су да доставе и диплому о стеченом
образовању на основним студијама (оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су ушли у
ужи избор у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши НСЗ. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, а затим обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора. Пријаве се подносе на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Адреса школе: ОШ „1. мај“, Вртогош,
Народног фронта бб, 17521 Ристовац са назнаком „За конкурс - наставник разредне наставе”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 017/445-103.

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

Наука и образовање

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНОВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/404-366, 017/404-367

Наставник математике

са 100% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из члана 24 Закона о раду, кандидат треба да
испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл.
139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 27/2018 - др. закони) и Правилником
о врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Пољопривреда, производња и прерада хране (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016,
2/2017 и 13/2018). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. пријавни формулар са интернет сајта
Министраства просвете, науке и технолошког развоја, 2.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговрајућем
образовању, 3. оригинал / оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, 4. оригинал / оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 5. оригинал / оверену фотокопију 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 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. 52 од 20.01.2020. 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
способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкусна 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. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу је секретар школе,
на телефон: 017/404-366. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ВРШАЦ
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905

Спремачица

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, у издвојеном
одељењу у месту Стража
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања (завршена основна школа); поседовање психичке, физичке и

Бесплатна публикација о запошљавању

здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; познавање српског језика.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете;
2) очитану личну карту или фотокопију; 3) пропратно
писмо и CV; 4) доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству, оригинал или фотокопију
која није старија од 6 месеци); 5) извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 6) оверен
препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи; 7) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а,
оригинал или оверену фотокопију. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности доставља
се непосредно пре закључења уговора о раду, оригинал
или оверена фотокопија. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања овог огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Олга
Петров Радишић“, Вршац, Вука Караџића 8, са назнаком
„За конкурс”.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Професор електротехнике и
електронике

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др
закони и 10/19), односно да: 1) има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18- др закони и 10/19), које је стекао на:
а) студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
друге стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинрне 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. У
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада
метала („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018,
18/20181/2019 и 9/2019): 1) професор електротехнике;
2) дипломирани инжењер електронике; 3) дипломирани инжењер електротехнике; 4) мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 5) мастер инжењер мехатронике. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено 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 изрчену кривичну санкцију,
ни лице за које је у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе попуњен пријавни

формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о
стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван ускладу са чланом 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима који
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду доставља
уверење о здравственој способности. Уверења која се
достављају не смеју бити старија од 6 месеци. Рок за подношење пријава са потребним доказима је 8 дана од дана
објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу: Средња школа „Никола Тесла”
Бољевац, Кнеза Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном на
број: 030/463-392.

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

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања и
то: 1. да има одговарајуће високо образовање, за наставника, педагога или психолога основне школе у смислу чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама и система образовања
и васпитања, које је стекло: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; в) на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 3. да има дозволу за рад (лиценцу); 4. да има
похађани прописан програм обуке и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора биће у обавези да у законском
року положи испит за директора - две године од дана ступања на дужност); 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. 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 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; 7. да има
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик
(језик на којем се у школи остварује образовно-васпитни
рад). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о држављанству (не старије од 6 месеци,
у оригиналу или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених, оверен препис/ фотокопију уверења
о положеном стручном испиту - лиценци за рад, потврду о радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, доказ о неосуђиваности за кривична дела
утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (потврда надлежне
полицијске управе), доказ о знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику не подносе овај доказ); ако је кандидат претходно обављао дужност директора школе, дужан је да дос-

29.01.2020. | Број 866 |

55

Наука и образовање
тави резултате стручно-педагошког надзора и оцену
спољашњег вредновања, CV са предлогом рада школе за
мандатни период. Напомена: доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) се доставља пре закључења уговора
о раду на одређено време из чл. 124 став 1, односно пре
доношења решења из чл. 124 став 2 ЗОСОВ, односно пре
ступања на дужност директора. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на телефон: 019/731-004.

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Домар/мајстор

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидати за радника на
одржавању хигијене (чистачице) треба да имају 3. степен
стручне спреме (основно образовање, завршена основна
школа). Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Минстарства просвете: http://www.mnp.gov.rs, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: молбу, краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други
документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или фотокопија); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења);
доказ о познавању српског језика, као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику
(потврда, уверење или други документ којим се доказује
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија или оригинал). Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу:
ОШ „Хајдук Вељко“, Добривоја Радосављевића Бобија бб,
19000 Зајечар, у затвореној коверти са назнаком „За комисију за избор”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим
путем обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења
могу се добити на телефон: 019/417-170.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе наставник акушерства са негом
(вежбе и вежбе у блоку)

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
23,57% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања које је
стекло; а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; в) 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; у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19): виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; виша
струковна медицинска сестра; организатор здравствене
неге; виша гинеколошко-акушерска сестра; специјалиста
струковна медицинска сестра; специјалиста струковна
медицинска сестра бабица; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге мастер; мастер организатор здравствене неге. Лице треба
да има претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовни профил
гинеколошко-акушерска сестра. Кандидат треба и да: 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; 3. оригинал или оверену фотокопију
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у
подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил гинеколошко-акушерска сестра; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о испуњавању услова из члана 139
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 6. оригинал

или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на
број: 023/533-270 и 023/533-273.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање доцент /
ванредни професор за ужу научну
област Информационе технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање доцент / ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава
услове из члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” Зрењанин.

Сарадник у звање сарадник у
настави за ужу научну област
Текстилно одевне науке

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија са просеком
оцена најмање 8 на студијама првог степена.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и
сами радови), подносе се Факултету у року од 8 од дана
објављивања у публикацији „Послови” на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, Ђуре Ђаковића
бб, са назнаком: За конкурс. Контакт телефон: 023/550501.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник предметне наставе
(Економика туристичких и
угоститељских предузећа,
Набавка и физичка дистрибуција,
Предузетништво) и наставник
практичне наставе - образовни
профил Трговац

са 80% радног времена, на мађарском
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе математика

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

Наставник предметне наставе немачки језик

са 38,9% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
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Наука и образовање
и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања које је стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем; 2. да 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 Р. Србије, 5. зна српски језик и језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова су саставни део пријаве на конкурс, осим
доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности,
које се доставља пре закључења уговора о раду. У складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл.“, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 1/19 и 9/19), Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни
гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017,
13/28), Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016-испр. 13/16, 2/201, 13/2018 и 7/19) под
одговарајућим образовањем услове испуњавају:
Радно место бр 1. Економика туристичких и угоститељских предузећа, на мађарском језику: (1)
дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер
туристички менаџмент; (2) дипломирани економиста менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;
(3) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4) дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани економист;
(6) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; (7) дипломирани економиста - менаџер у
рачуноводству и ревизији; (8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије; (9) мастер туризмолог; (10) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер
менаџер, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер у
хотелијерству. Лице из подтач. (7)-(10) треба да је у току
студија изучавало наставне садржаје из области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа.
Набавка и физичка дистрибуција, на мађарском језику,
образовни профил Трговац: (1) дипломирани економист;
(2) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству
и ревизији; (3) мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије у области Економије. Предузетништво, на мађарском језику, образовни профил
Трговац: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3)
дипломирани економиста - менаџер у трговини; (4) мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије у области Економије; (5) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент. Практична настава
- образовни профил Трговац, на Мађарском језику, (1)
дипломирани економист; (2) дипломирани економиста
- менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани
економиста - менаџер у трговини; (4) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије у области
Економије.
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Радно место број 2 Математика: (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене; (4)
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани математичар - информатичар; (6)
дипломирани математичар - професор математике; (7)
дипломирани математичар за математику економије; (8)
професор математике - теоријско усмерење; (9) професор
математике - теоријски смер; (10) професор математике и
рачунарства; (11) професор информатике - математике;
(12) професор хемије - математике; (13) професор географије - математике; (14) професор физике - математике;
(15) професор биологије - математике; (16) дипломирани
математичар - астроном; (17) дипломирани математичар
- теоријска математика; (18) дипломирани математичар примењена математика; (19) дипломирани математичар математика финансија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); (21)
дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор математике - мастер; (23) дипломирани математичар
- мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор
математике. Лице из тачке 13) овог члана које је стекло
академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
Математика или Примењена математика (са положеним
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета математика у подручју рада Економија, право и
администрација може да изводи: дипломирани математичар - мастер математике финансија.
Радно место број 3 професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор
немачког језика и књижевности и италијанског језика;
мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер
професор немачког језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана
139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло средње,
више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 4) Закона о основама система образовања
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на
адресу: Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“
Зрењанин, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб, са назнаком
„За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/3837-458

Наставник предметне наставе географија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос
за радно место наставника предменте наставе - географија: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије): студије другог степе-

на 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 радно
место наставника предметне наставе: За радно место
наставника предметне наставе - географија кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 3. Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018), односно да је: професор географије,
дипломирани географ, професор географије и историје,
дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике, професор
биологије-географије, професор физике-географије, професор географије-информатике дипломирани професор
географије-мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани географ - просторни
планер. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије,
двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике. 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: Основна школа „Милош Црњански” Српски
Итебеј, Омладинска 2, 23233 Српски Итебеј, са назнаком „За конкурс”, путем поште, у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (публикација „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Национална служба
за запошљавање
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Представљени резултати остварени у претходној години и планови
запошљавања за 2020. годину у Краљеву

САРАДЊОМ ДО ОДЛИЧНИХ
РЕЗУЛТАТА

„Град ће и ове године издвојити 10 милиона динара за реализацију активне
политике запошљавања, а у току је и израда Локалног акционог плана којим ће
се дефинисати које ће се мере финансирати у текућој години“, истакао је заменик
градоначелника Краљева Вукман Ракочевић
У Краљеву је 22. јануара, у згради
Градске управе, у организацији Филијале Краљево НСЗ и Локалног савета за
запошљавање, одржана годишња конференција за новинаре на којој су представљени резултати остварени у претходној
години и планови запошљавања за 2020.
годину.
Организатори заједничке конференције су одржали презентацију о постигнутим резултатима у 2019. години,
а новинарима се испред Локалног савета за запошљавање први обратио заменик градоначелника Краљева Вукман
Ракочевић. Захваливши се на одазиву
присутним представницима локалних и
регионалних медија, Ракочевић је најпре
истакао изузетну сарадњу коју Град има
са филијалом Националне службе за запошљавање када је у питању смањење
незапослености на локалном нивоу. Он
се посебно осврнуо на активне мере запошљавања које су у претходној години реализоване на основу Локалног акционог
плана запошљавања, а на основу којих је
заједничким средствима Града Краљева
и Националне службе за запошљавање,
укључујући и споразум о финансирању
– техничка подршка НСЗ (15.320.000,00
динара), запослено, односно радно ангажовано 96 лица, и то кроз програме јав-

Бесплатна публикација о запошљавању

них радова, стручне праксе и субвенције
за самозапошљавање.
„Град Краљево и Локални савет за запошљавање препознају ефекте оваквих
мера активне политике запошљавања,
стога ће Град и ове године издвојити 10
милиона динара за реализацију активне
политике запошљавања, а у току је већ
израда Локалног акционог плана којим
ће се дефинисати које ће се мере финансирати у текућој години“, додаје Ракочевић.
Директорка Филијале Краљево НСЗ
Снежана Прелић присутним новинарима детаљно је презентовала остварене
резултате у претходној години, наводећи да је незапосленост у Краљеву видно смањена у односу на 2018. годину и
сада износи 10.022 лица. Прелић је медије информисала о структури незапослених лица на евиденцији НСЗ, како у
Краљеву, тако и у општинама Врњачка
Бања и Рашка, а затим је изнела прецизне податке појединачно за сваку меру
коју је Филијала Краљево спроводила
у претходној години, констатујући да је
ако се узму у обзир све финансијске и
нефинансијске мере, укупно 6.000 лица
са евиденције незапослених било укључено, што је и те како задивљујући резултат. Она је, такође, изнела резултате
сарадње Филијале Краљево са Центром

за социјални рад, где је од укупног броја
упућених (631 лице) корисника новчане
социјалне помоћи, посао или радно ангажовање успело да пронађе око 100 лица
у 2019. години.
Директорка Прелић се потом осврнула на планиране активности за текућу
годину. Присутне је детаљно упознала са
усвојеним Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину, истакавши новине у односу на 2019. годину.
Изневши финансијски оквир политике
запошљавања и изворе финансирања,
она је истакла које ће категорије теже
запошљивих лица имати приоритет при
укључивању у мере активне политике
запошљавања.
Поред стручних сарадника из Филијале Краљево НСЗ, конференцији су
присуствовали и чланови Локалног савета за запошљавање, и то представници
Пројектног центра, Регионалне привредне коморе Краљева, Регионалне агенције за просторни и економски развој
Рашког и Моравичког округа, Центра за
социјални рад Краљево, Школске управе
Краљева, Савета за родну равноправност
и Канцеларије за младе.
Владимир Раковић
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Локални акциони планови запошљавања

ПУТОКАЗ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА НА ЛОКАЛУ

Филијала Јагодина као дугогодишњи
партнер локалних самоуправа на подручју Поморавског округа, својим активним учешћем у изради и реализацији локалних акционих планова запошљавања
значајно доприноси унапређењу политике запошљавања на локалном нивоу.
Током 2019. године у програме и мере
активне политике запошљавања, предвиђене локалним акционим плановима
запошљавања, на подручју Поморавског
округа укључено је 139 незапослених
лица и пласирана су средства у износу
од 22.602.635,60 динара.
Кроз учешће у финансирању програма и мера активне политике запошљавања, удруживањем средстава локалних
самоуправа и средстава опредељених за
реализацију Националног акционог плана запошљавања, на подручју Поморавског округа реализовани су програми јавних радова на којима је ангажовано 80
незапослених лица и пласирана су средства у износу од 11.925.135,60 динара.
Такође, локалне самоуправе су у
2019. години определиле и средства за
реализацију програма и мера активне
политике запопошљавања уз техничку
подршку Филијале Јагодина, те су на овај
начин пласирана средства за спровођење
програма стручне праксе и јавних радо-

ва у износу од 10.677.500,00 динара и ангажовано 59 незапослених лица.
Сарадња са локалним самоуправама
и израда локалних акционих планова је
веома значајан сегмент политике запошљавања и реализације Националног
акционог плана запошљавања.
Активности Филијале Јагодина на
почетку 2020. године усмерене су на то

да се у блиској сарадњи са локалним самоуправама што боље сагледају потребe
локалног тржишта рада и дефинишу
програми и мере активне политике запошљавања којима треба интервенисати
у циљу смањења незапослености на локалу.
Оливера Ђорђевић

ОБУКА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ
СОПСТВЕНОГ ПОСЛА
„Пут до успешног предузетника“ је дводневна обука коју спроводи Национална служба за запошљавање, како би незапослени који планирају да покрену сопствени посао сагледали предности и ризике предузетништва, испитали своје предузетничке
склоности и информисали се о поступку регистрације предузећа.
„У оквиру пословног центра Филијале Ужице спроводи се низ обука које пружају подршку незапосленим лицима у реализацији њихове пословне идеје. Обука ‚Пут до успешног предузетника‘ се низ година уназад успешно спроводи. У току претходне
године ову обуку су прошла 294 лица. То само говори колика је заинтересованост лица и за текућу годину имамо већ 12 планираних обука. Обука се састоји из два сегмента, први дан се односи на
правне регулативе, а у оквиру другог дана полазници се упознају са основама предузетништва са освртом на тржиште и маркетинг, и на крају
са њима пролазимо кроз бизнис план како бисмо заједно разрадили њихову пословну идеју“, каже Бојана Костовић, организатор програма.
„Незапослена лица највише занима начин опорезивања, њихове формално правне обавезе, колики је износ финансијске подршке коју ће добити. Циљ је будуће предузетнике научити да не троше новац већ да сами
попуне свој бизнис план, сами уђу у регистрациони поступак“, речи су
Стојана Тасића, шефа Одсека за остваривање права из осигурања за случај незапослености и правне послове.
Сви полазници који са успехом заврше обуку добијају сертификат
који издаје Национална служба за запошљавање и који представља један
од услова за учешће на конкурсу за доделу субвенција за започињање
сопственог посла. Незапослени који након успешно завршене дводневне
обуке одлуче да реализују своју пословну идеју, могу да конкуришу за
Драгана Костић
субвенцију за самозапошљавање.

60

| Број 866 | 29.01.2020.

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

Активација младих

ПОДРШКА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Прва „Самоуслуга за младе“ у Србији отворена је у просторијама Омладинског клуба у Рашки, са циљем да млади што
лакше и брже дођу до запослења. Овај јединствени простор ће
незапосленим младим особама које нису у процесу школовања
на једном месту пружити све информације о доступним могућностима за њихово активирање. Рашка је први град у којем
је отворена таква институција, а најављено је да ће пројекат
почети у још 35 општина у Србији.
Млади ће сада на једном месту, у „Самоуслузи“, имати прилику да сазнају на који начин могу да искористе вештине које
поседују, које су њихове могућности за запошљавање или самозапошљавање, али и да стекну нове вештине кроз програм
„Ученичка компанија“ или кроз праксу у локалним компанијама.
Овакав концепт обједињене услуге олакшаће радно и социјално укључивање младих људи, који ће уместо одласка у
различите локалне институције сада моћи да добију информације, савете и препоруке у простору намењеном само њима.
„Од ове године уведене су посебни порески подстицаји за
фирме које запошљавају младе. Уколико компаније запосле
неког ко до тада није имао посао, а то се пре свега односи на
младе, 2021. године те компаније ће бити ослобођене 70 одсто
плаћања пореза на зараду, у 2022. години 65 одсто, а у 2023.
години 60 одсто“, рекла је на отварању премијерка Србије Ана
Брнабић.
„Дугорочне структурне реформе и даље су кључне за осигурање усклађености потражње и понуде вештина у Србији,
ублажавање могућих недостатака вештина заједничка је одговорност и приватних и јавних актера да обезбеде да системи
образовања и обуке постану што флексибилнији према потребама тржиште рада“, истакао је шеф Делегације ЕУ у Србији
Сем Фабрици.
Самоуслуга за младе опремљена је савременим интерактивним таблама, лаптоп компјутерима и радним столовима,

обезбеђеним кроз пројекат „Подршка младима у запошљавању“, који је финансиран средствима Европске уније, суфинансиран од стране Владе Републике Србије, а реализују га организација „Достигнућа младих у Србији“, Западнобалкански
институт и општине Сврљиг и Рашка.
Акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније
активном укључивању младих”, укупне вредности 4,7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада
Републике Србије.
Циљ пројекта је повећање запошљивости рањивих група младих људи, укључујући оне који нису ни запослени ни
у образовном систему нити на обуци, дугорочно незапослене
и сиромашну незапослену омладину у општинама Сврљиг и
Рашка.
Јелена Бајевић
Извор: ја-сербиа.орг, еуропа.рс

Ови послови су све популарнији у Србији

ЗАШТО ЈЕ ТРАЖЕН АУТСОРСИНГ
Србија је постала једна од најатрактивнијих дестинација за рад изван матичне фирме, односно за аутсорсинг послове, који се дефинишу као изнајмљивање
или унајмљивање радника за обављање
одређеног посла.

Бесплатна публикација о запошљавању

Компаније из иностранства користе
аутсорсинг како би унајмиле раднике
и целе компаније за обављање посла, а
није ретко да се унајмљују појединци
за привремене и повремене послове по
пројекту.
Милош Турински из „Инфостуда“ наводи да је Србија атрактивна због знања
које имају наши радници, али и због тога
што се може рећи да смо јефтина радна
снага. „Из једног угла можемо да гледамо да смо јефтина радна снага, али не
смемо да занемаримо чињеницу да заиста код нас имамо много образованих
људи који стварно имају одређена знања
искористива и на другим тржиштима“,
рекао је Турински.
Страним компанијама које запошљавају раднике најчешће су потребни радници који би радили у кол-центру, за шта
је потребно знање страног језика. На ове
огласе најчешће се јављају млади људи
са завршеном средњом школом.
„Компаније које унајмљују раднике
за инострано тржиште, од будућих рад-

ника захтевају познавање страног језика, а техничка знања се могу научити.
То компаније најчешће раде, одржавају
обуке и тренинге, тако да сви запослени стичу знање које им је неопходно за
обављање посла“, навео је Турински за
„Блиц“.
Када је реч о проналажењу посла, Турински наводи да три, четири компаније
у Београду стално нуде запослење, док
у Србији има око 30 предузећа које нуде
овакве послове. „Има све више тих огласа, поготово када се одабере опција рада
од куће, пошто и то спада у аутсорсинг
посао, јер неко може да седи за својим
рачунаром код куће, а да обавља посао
за неку фирму одавде или за инострано
тржиште“, казао је Турински.
Како би се ускладили са временском
зоном иностраних компанија, радници
који су запослени код њих морају да буду
спремни да раде у послеподневним сатима.
Извор: блиц.рс
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Прича која инспирише

УКРАЈИНАЦ ОЖИВЕО АНТИЧКЕ
ГРАДОВЕ У СРБИЈИ

Да би квалитетно обављао свој посао, Данили Логинову из Украјине потребни су
лаптоп, брз интернет и тишина, а све то пронашао је пре шест година у Србији, у
шумадијској варошици познатој по Првом српском устанку. Управо ту, у Орашац,
преселио се са родитељима и баком из Севастопоља, највећег града на полуострву
Крим и обалу Црног мора заменио за поглед на Венчац и Букуљу
Данас у овом месту надомак Аранђеловца живи и ради као програмер, а
специјалност су му 3Д модели, односно
дигитално „оживљавање“ античких градова кроз видео-снимке и дигиталне
апликације.
Данила са колегама из Русије и Јужне Кореје води Јутјуб канал и Фејсбук
страницу „History in 3D“ (Историја у 3Д),
где представља реконструкције античких градова, али у дигиталном облику.
Његови гледаоци су могли да виде Стару Грчку и Рим, неке локације у Русији и
Украјини, па чак и сцене из 20. века, попут парка у Аранђеловцу и зграде Старог
здања.
Најновији видео је реконструкција
Феликс Ромулијане, античке римске
царске палате код Зајечара, из четвртог
века, која се налази на Унесковој листи
светске баштине.
„Овим послом се бавим 10 година,
од тога шест у Србији. Док сам живео у
Украјини први 3Д модели били су искључиво комерцијалног типа, попут зграда,
кућа и других пројеката. ‚History in 3D‘
прво је била хоби и тада нисам размишљао у ком смеру може да напредује“, открива Данила.
Било да његове радове гледате на рачунару или на мобилном телефону, сваки
3Д модел једне локације можете детаљно да истражите, окренете, да погледате
сваку ситницу, односно да се практично
прошетате градом старим више од хиљаду и по година.

„Жеља ми је да представим палате
и градове са што више детаља, да људи
могу да се виртуално прошетају и да
стекну утисак како је све то некад изгледало. На почетку све археолошки истражим, а после радим на основу чињеница
како је нешто изгледало на некој сличној
згради из тог доба. Када је о украсима
реч, они су често део моје личне фикције“,
објашњава саговорник.
Најгледанији, односно највиралнији
видео је онај о Трајановом стубу из Рима.
Њега је погледало око 200.000 гледалаца.
„History in 3D“ има десетак хиљада
пратилаца на друштвеним мрежама, а
то су људи из целог света који воле историју, архитектуру и дигиталну уметност.

„Што се тиче Србије, први пројекат
била је Буковичка Бања, односно реконструкција парка са Старим здањем, онако како су изгледали почетком 20. века. У
Народном музеју у Аранђеловцу направили смо презентацију, дошло је око 150
људи, а кустоскиња ми је чак рекла да
нису сви могли да уђу“, сећа се.
Данила је програмер по струци, а у
садашњем послу спојио је програмирање, архитектуру и историју. Каже да
није историчар, али да одлично познаје
историју. Он додаје да када ради контактира стручњаке који боље знају историју од њега, а често и сам тражи изворе.
Неке локације и посети.
На питање како је његова породица
одабрала баш Орашац за живот каже да
је то било случајно. „Тражили смо земљу
у којој ћемо имати комфор и стабилан
начин живота и одабрали Србију. Једноставно смо добили дозволу за боравак, а
ова земља нас је лепо примила. Одушевило нас је како је овде мирно и већ шест
година смо ту.
Данила каже да ове године планира
да објави апликацију преко које ће посетиоци моћи детаљније да се упознају са
античким градовима, као и да је царска
палата у античком граду Сирмијуму у
Сремској Митровици следећа локација
коју би волео да представи својим пратиоцима.
Извор: pricesadusom.com

Фотографије: DeKovach
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Размена искустава и повезивање

РАДИОНИЦА „ДИГИТАЛНО
БРЕНДИРАЊЕ – ПРОМОЦИЈА
ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА“
Едукативном дводневном радионицом на тему „Дигитално брендирање –
промоција путем друштвених мрежа“,
која је одржана на Копаонику, реализована је друга фаза пројекта „Изградња
међугенерацијског и интеркултуралног моста економског просперитета за
жене у Рашкој и Сјеници“. Пројекат спроводи Удружење пословних жена Србије у
сарадњи са Локалном кућом развоја из
Бруса, уз подршку општина Сјеница и
Рашка, а финансира амбасада САД у Србији.
Жене из Сјенице, Рашке и Бруса су током дводневне радионице добиле основна знања из области дигиталног брендирања и промоције путем друштвених
мрежа и интернета, како би се оспособиле за израду заједничког блога и других
алата на друштвеним мрежама, путем
којих ће промовисати своје производе.
Полазнице обуке ће у наредном периоду
проћи кроз менторски процес, вођене од
стране менторке Тијане Секулић, која је
полазницама радионице пренела знања
из ове области.
Током менторског рада оне ће унапређивати знања на изради и покретању
наменских дигиталних промотивних канала помоћу којих ће у будућности промовисати рукотворине и сувенире. Тиме
ће у великој мери бити олакшана и унапређена промоција и тржишни пласман
рукотворина и етно сувенира насталих

комбинацијом модерних елемената дизајна са традиционалним мотивима.
Полазнице обуке су такође имале
прилику да, у оквиру менторског процеса са Маријом Иванковић Јуришић,
дизајнерком текстила и власницом модног бренда „Marija Handmade“, представе прототипове сувенира и рукотворина
на којима раде. Од менторке су добиле
смернице како даље да развијају идејна
решења, што боље имплементирају сте-

чена знања у комбиновању иновативних
техника, дизајнерских елемената и традиционалних мотива.
У марту ове године предстоји трећа
фаза пројекта када ће се окупити све
жене које су прошле кроз обуке и које ће
у оквиру заједничких панела размењивати искуства. Радиће се на унапређивању промоције и тржишног пласмана
рукотворина и етно сувенира, а кроз умрежавање и заједнички рад оне ће се додатно економски оснаживати.
У оквиру завршне манифестације у
јуну ове године биће представљени резултати пројекта и заједнички рад свих
полазница.
Иновирани етно-дизајнерски производи ће том приликом бити промовисани заједно са „дигиталном књигом стандарда“ и решењима модерног дизајна
у рукотворинама. Овим активностима
је планирано остваривање примарног
циља пројекта, а то је изградња међугенерацијске мреже жена у неразвијеним
општинама Рашка, Сјеница и Брус, како
би се омогућило испуњење њихових
економских права и побољшали услови
за деловање као покретача позитивних
друштвено-економских промена.

Извор: пословнежене.орг.рс
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Мере активне политике запошљавања у Ужицу

ОБУКЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДМЕТА ОД ДРВЕТА

Једна од мера активне политике запошљавања које спроводи НСЗ је обука
за тржиште рада. Сведоци смо да послодавци имају проблем да дођу до адекватних кадрова према својим потребама.
НСЗ настоји да овом мером усклади потребе послодаваца са квалификацијама
незапослених лица која се налазе на евиденцији незапослених.
„У протеклој години Филијала Ужице
је организовала неколико обука за тржиште рада, и то у Бајиној Башти обуку
за шиваче, у Ужицу обуке за израду бурека и пита и за израђиваче производа
од дрвета, у Пожеги обуке за оператере

на ЦНЦ машинама. У овом периоду правимо планове обука за наредну годину
и очекујемо да нам се обрате незапослена лица и изразе своја интересовања“,
каже Радољуб Шуњеварић, начелник
Одељења за програме запошљавања,
предузетништво и образовање и обуку у
ужичкој филијали НСЗ.
„Обуку реализујемо у сарадњи са
НСЗ, са којом заједно спроводимо овакве
и сличне обуке дуги низ година. Циљ је
да се полазници обуче за израду производа од дрвета, да се усаврше, што ће им
обезбедити лакше запошљавање. Планирани број полазника је 10 незапослених

лица, која ће у тромесечном периоду
похађати обуку. Они који успешно заврше обуку добиће сертификат Академије
Оксфорд“, истакла је Маја Пашић из Академије Оксфорд.
„Дошао сам из друге бранше, металург сам по занимању, радио сам у осигурању. Задовољан сам обуком и када је
завршим размислићу да ли ће то бити
покретање сопственог посла или запослење код неког послодавца“, речи су Драгољуба Марковића, једног од полазника
обуке.

Драгана Костић

ЕБРД прошле године инвестирала у Србији рекордних 516 милиона евра

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЕКОНОМИЈЕ

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) је саопштила да је током прошле године
у Србији инвестирала рекордних 516 милиона евра, чиме је повећала подршку
приватном сектору и зеленој економији
ЕБРД је потписала више од
20 нових пројеката током протекле године и регистровала
највећи обим улагања у Србији
од када је она 2001. године постала чланица ЕБРД, пише у саопштењу.
„Презадовољни смо постигнутим резултатима“, изјавила је директорка ЕБРД-а за Западни Балкан Жужана Харгитаи
и истакла да је та банка предводила финансирање, са 72,25
милиона евра, првог јавно-приватног партнерства у региону
за пројекат инфраструктуре у
области заштите животне средине - реконструкцију градске депоније смећа Београда у Винчи,
која ће бити изграђена у складу
са стандардима Европске уније.
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Подстицање конкурентности
приватног сектора, подржавање
еколошких и инфраструктурних
пројеката и инвестиција у енергетску ефикасност и чисту енергију остају кључни приоритети
ЕБРД у Србији.
ЕБРД је водећи институционални инвеститор у Србији са
уложених 5,6 милијарди евра у
255 пројеката, подржава развој
приватног сектора и прелазак на
зелену економију, као и улагање
у инфраструктуру за побољшање
конкурентности приватног сектора и јачање повезаности унутар региона Западног Балкана,
наводи се у саопштењу.
Извор: Бета
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Странци одушевљени нашим деликатесом

ЧВАРЦИ СЕ СВЕ ВИШЕ ИЗВОЗЕ
Милош Обреновић пре два века у Европу је извозио мангулице, а Срби сада у
велике метрополе извозе чварке. Потврда да се у нашој земљи они најбоље праве стигла је и пре две године са Интернационалног института за укус и квалитет
из Брисела. Док се српским чварцима
странци диве, наши сељаци тврде да
прављење овог деликатеса није никаква
наука, довољно је само мало времена и
добра, дебела свиња.
„Мора бити пуна масти која се касније цеди и пржи. Може се рећи да постоји три врсте чварака. Онај сељачки
крупни, пун масти, дуван чварци који
су скроз суви, али и онај средњи не тако
мастан као сељачки“, изјавио је Драган
Шамановић који се већ деценијом бави
прерадом меса и каже да се ипак мора
бити пажљив у припремању.
„Шерпа не сме да се испусти из вида
ни за секунд, нити да се претера са пржењем, јер онда чварци могу постати
безукусни као песак да једете, то није то
онда“, каже Драган за РИНУ.
Тајна у спремању чварака не постоји,
лагана ватра и вишечасовно мешање док
руке не заболе, како би чварци били румени, мирисни и хрскави.
„Сваке зиме се код нас зна традиција. Прво се коље свиња, а затим праве
специјалитети. Чварци су незаобилазни
и то они дуван, које добро исцедимо и
посолимо и буду заиста феноменални за
јело, могу да их једу и они који чувају линију“, прича Драгољуб Николић из села
Брајићи.
Нема сумње да је Србија јединствена
и по чварцима, јер превод на енглески
језик не постоји, али како су потврдили
европски стручњаци свакако су синоним
за добар укус и неодољив залогај.
И док све веће количине српских чварака иду у извоз, добро се држи и њихова цена на домаћем тржишту. Постали

су деликатес који се на трпезама многих
породица нађе тек повремено, тим више
што за килограм чварака данас се може
купити три до четири килограма свињског бута. У великим маркетима свињетина се продаје за око 500 динара по килограму, док се килограм дуван чварака,
било на пијаци или продавници, продаје
по цени од 1.700 до 2.300 динара, а обични коштају између 1.100 и 1.500 динара.
У сеоским домаћинствима дуван чварци коштају око 1.500 динара, а обични
нешто мање, око 1.200 динара.
Више је разлога за високу цену. Продавци најчешће кажу да роба кошта колико се тражи, али један од честих разлога у случају чварака је и то што је у
јавности, па и међу нутриционистима,
поново присутан став да је маст много
здравија од уља. „Чварци јесу деликатес
и када их имамо увек први оду, јер их сви
траже. То је врста хране коју никад не можемо да оставимо за касније, а чињеница
је да од једне свиње добијате много мање
чварака и сланине, него рецимо пршуте

или бута“, изјавила је за „Блиц Бизнис“
Славица Врачарић из Кремана код Ужица, чије се домаћинство, између осталог,
бави и узгојем свиња мангулица.
Она подсећа да је маст јако здрава,
а да се данас чак сматра да је потпуно
бела сланина, такозвана „сапуњара“,
много здравија од оне шарене или од неких врста панчета.
Мали произвођачи кажу да цену
диктира и колико је неки производ популаран, а чињеница је да се сланина
и чварци данас веома траже, док маст,
с друге стране, све више замењује уље
у градским тигањима. На селу је цена
домаћих чварака и сланине отприлике
иста као и димљене суве кобасице.
Милан Простран, агроекономски
аналитичар, такође подсећа да се чварака и сланине добија знатно мање од једне
свиње и оцењује да је то главни разлог
што је цена такозваног “свињског чипса”
релативно висока.
„У новим расама, такозваних белих свиња, имате можда 10 до 20 одсто
масти, док је раније код мангулица, којима се додуше све више враћамо, било и
до 40-50 процената“, наводи Простран
и истиче да су чварци један безбедан и
здрав производ, пошто пролазе термичку обраду на веома високој температури.
И индустријски произвођачи меса
кажу да су чварци и сланина деликатес
производи и да никада нису били јефтини, пошто од једне свиње тешке 100 килограма остаје само 10 одсто масти која
може да се истопи у чварке. Дакле, чварци и сланина су практично дефицитарни
производи и то је један од разлога што
имају тако високу цену.

Извор: блиц.рс
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Предузетничка прича

ПОБЕДНИЧКИ ТИМСКИ ДУХ

Од мале занатске радње за сито штампу Богољуб Пантелић из Ваљева је
створио успешну компанију, која велику пажњу посвећује запосленима, животној
средини и локалној заједници
Компанија „Босис“ из Ваљева данас
је водећи произвођач штампане и каширане картонске амбалаже и блистер
картона, а можда је само њен оснивач
Богољуб Пантелић маштао пре више од
35 година да ће од мале знатаске радње
за сито штаму створити тако јаку компанију. „Босис“ сада запошљава 140 радника и има око 200 задовољних клијената
- купаца амбалаже, међу којима су неке
од највећих домаћих и светских компанија. Свој успех компанија дугује како
визији власника и директора Пантелића,
тако и вредном раду запослених и планском одрживом развоју на коме се инсистира од самог почетка.
Брига о запосленима, животној средини и локалној заједници управо је оно
што је компанију из Ваљева учинило
препознатљивом не само на домаћем и
регионалном, већ и на тржишту Европске уније. Како истиче Марија Пантелић,
менаџер људских ресурса и одрживости,
задовољан и срећан тим основа је сваког
успешног пословања, а сваки члан „Босис“ пословне породице изузетно је битан и подједнако поштован. „Компанија
брине о запосленима и њиховим породицама, здрављу и безбедности, задовољству, професионалном развоју, а све
са циљем да развије снажан тимски дух
и одржи баланс између пословног и приватног живота“, каже Марија.
Family-friendly концепт примењују у
„Босису“ већ две деценије и врло су свесни његове важности и значаја. Он је уврштен у њихову организациону културу,
а све компанијске процедуре креиране
су управо тако да подржавају породичне
вредности. „Тај концепт је део друштве-
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ФИРМА КАО ПОРОДИЦА
„Признања која смо до сада добили, пре свих признање ’Пријатељ породице 2018’,
најбоља су потврда да смо на правом путу подршке породици и квалитетном усклађивању породичних и пословних обавеза. То нам је снажан подстрек да наставимо даље
нашу мисију и јачамо активности у том правцу. Организациона култура и радна атмосфера у ’Босису’ су креиране тако да запосленима омогућавају да се и на послу осећају
као у кругу своје породице. Предвиђени су различити видови материјалне и финансијске
подршке, који у будућности могу само да се још више унапређују“, каже Марија Пантелић.

но одговорне стратегије компаније и
директно доприноси дугорочној мотивацији, задовољству и лојалности запослених“, додаје Марија Пантелић.
Богољуб Пантелић, власник и директор „Босиса“, поодавно је закључио да су
запослени најважнији фактор који осигурава будућност и перспективу компаније, као и дугорочну одрживост. „Поносан сам што је ’Босис’ препознат како на
локалном тако и на националном нивоу
као family-friendly компанија која има
разумевања за породични живот својих
запослених и која не заборавља традиционалне породичне вредности засноване на међусобном поверењу, флексибилности, поштовању и подршци“, каже
Пантелић.
Фокус на породичним вредностима и
јачању заједништва препознали су Привредна комора Србије и Влада Србије, што
је „Босис“ сврстало међу добитнике награде „Пријатељ породице 2018“ у категорији малих и средњих компанија.
Пошто је „Босис“ производна компанија у којој је темпо рада врло дина-

мичан и интензиван, запосленима се
излази у сусрет у погледу флексибилности радног времена, планирања и коришћења годишњих одмора и слободних дана. Посебна пажња се поклања
безбедности и здрављу запослених, као
и превенцији здравља кроз организовање и спровођење бесплатних систематских прегледа за запослене, заједничких активности и едукације. Иначе,
као посебан део family-friendly програма
издвојио се и пројекат ’Босисићи’, који
брине о најмлађим члановима ’Босисове’ пословне породице. Од 2018. године
компанија спроводи програм подршке
родитељству „Босис радосница“, у оквиру
кога запослени за свако новорођено или
усвојено дете добијају новчани поклон.
Једно од обележја предузећа „Босис“
још од његових најранијих дана је да се
део профита издваја за помоћ локалној
заједници кроз подршку бројних културних и хуманитарних активности у
Ваљеву и околини.
С. Даниловић, извор: ПКС
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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

