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УВОДНИК
У Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања прошле недеље је потписана Одлука о заједничком финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима 89 општина у нашој земљи. Локалне самоуправе су укупно издвојиле 313 милиона динара из
сопствених буџета, док ће из буџета Републике Србије
за суфинансирање њихових програма бити издвојено
више од 357 милиона, тако да ће у запошљавање на
локалу ове године заједнички бити уложено 670 милиона динара.
У новом броју „Послова” представљамо вам и неколико успешних примера покретања приватне делатности уз субвенцију Националне службе за запошљавање, односно кроз програм самозапошљавања.
Након затварања издвојеног одељења државне
Балетске школе „Лујо Давичо” у Бору, Николета Бибић, дипломирана играчица класичног балета, мама и
супруга, одлучила је да своје богато уметничко и педагошко искуство уложи у оснивање приватног балетског студија.
Три сличне приче стижу нам из Перлеза. Тома
Нађ је регистровао фирму за производњу меда и производа од меда. Палета његових производа креће се
од багремовог, липовог и ливадског меда, меда са додацима, попут полена, зеленог ораха, саћа или млеча,
до полена, прополиса и козметике и мелема на бази
пчелињих производа врхунског квалитета.
Иако је по струци хемијски техничар, а радила је
у пекари и компанији „Дрекслмајер”, Александра Хегедиш се одлучила да отвори фризерски салон, сматрајући да ће јој та врста посла оставити довољно
времена за бригу о деци. Прво је завршила обуку за
фризера, а затим конкурисала код НСЗ за средства.
У Перлезу је прошле године основан и тепих-сервис
Милана Булата, који пружа услуге прања намештаја,
седишта возила, тепиха и итисона, као и тракастих завеса, ћебади, јоргана и других кабастих ствари које је
тешко прати у кућним условима. Притом је услуга одвожења и доставе бесплатна.
Ови одважни предузетници не само да су одлучили да започну приватни бизнис током кризе изазване
пандемијом вируса корона, већ су успели и да се одрже у њему, преброде кризу и наставе да раде са још
више елана, очекујући скору нормализацију ситуације,
а са њом и још већи раст свог бизниса.
Немања Новаковић

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 89 ОПШТИНА
У СРБИЈИ 357 МИЛИОНА ДИНАРА
О

ве године ће из буџета Републике Србије бити издвојено
више од 357 милиона динара за финансирање мера активне политике запошљавања у 89 јединица локалне самоуправе, у складу са Одлуком о учешћу у финансирању мера
активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања за 2021. годину.
„Локалне самоуправе су издвојиле 313 милиона динара у те сврхе, што значи да се заједничким снагама за мере
активне политике запошљавања у овим јединицама локалне самоуправе издваја 670 милиона динара”, објаснила је
министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић.
Подсетивши да је Влада Републике Србије у фебруару
ове године усвојила Стратегију запошљавања за период
2021–2026. године, она је истакла да је основни циљ тог
стратешког документа омогућавање стабилног и одрживог
раста запошљавања заснованог на знању и достојанственом
раду. Министарка је навела да потписивање Одлуке о финансирању активне политике запошљавања на локалном
нивоу показује да се интензивно ради на реализацији свих
појединачних мера које воде остваривању циљева предвиђених Стратегијом.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Број локалних самоуправа које користе буџетска средства за запошљавање све је већи, будући да их је 2010.
године било 10, а последњих година преко 100. Идемо ка
заједничком циљу и изузетно смо поносни на чињеницу да
и у ова тешка и кризна времена, када још увек влада пандемија опасне заразне болести и када су економије многих
земаља у суноврату, наша земља проналази снаге и предузима активности у циљу економског просперитета свих
наших грађана”, рекла је Кисић Тепавчевић.
Према речима директора Националне службе за запошљавање Зорана Мартиновића, потписивање ове одлуке
представља предуслов за низ споразума између Националне службе за запошљавање и локалних самоуправа које
добијају одређени део финансијских средстава из буџета
Републике Србије за реализацију локалних акционих планова. Он је објаснио да се удруживањем средстава локалних
самоуправа и Националне службе за запошљавање постиже већи обухват лица у оним локалним самоуправама које
су политику запошљавања препознале као један од својих
приоритета.
Редакција
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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
Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић

Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст Редакција:
огласа за
слободна радна места можете
Катарина Јовичин, Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић,
предати у најближој филијали/служби Националне службе
за
запошљавање.
Јелена Бајевић, Славица Даниловић Одсек за издаваштво: Тамара Сарић
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19), Служба
за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Mинистарство омладине и спорта, Београд.
Положај који се попуњава:

1. Помоћник министра –
руководилац Сектора за
међународну сарадњу и европске
интеграције у Министарству
омладине и спорта – положај у
трећој групи
Опис послова: Руководи радом Сектора,
планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; обавља најсложеније послове
из делокруга Сектора; реализује активности у
области европских интеграција из надлежности
Министарства; припрема план рада и извештај
о раду Сектора и предлог буџетских средстава за рад Сектора; даје препоруке за уједначавање и примену најбоље праксе из делокруга
рада Сектора; обезбеђује израду и спровођење
процедура за систем управљања и контроле у
вези са планирањем и спровођењем програма и пројеката из средстава ЕУ, по принципима децентрализованог управљања; остварује
сарадњу са другим релевантним органима и
надзире и контролише њихов рад у планирању
и спровођењу пројеката из средстава ЕУ, у
складу са договореним процедурама; учествује
у раду радних тела Владе; остварује сарадњу
из делокруга Сектора са другим унутрашњим
јединицама у министарству, другим органима
и организацијама; обавља и друге послове у
складу са надлежностима министарства прописаних законом и по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или 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, положен државни стручни испит,
најмање девет година радног искуства у струци, или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту,
Бесплатна публикација о запошљавању

држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да нису осуђивани на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
– Опште функционалне компетенције и
то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
– Посебне функционалне компетенције
и то:
* Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција
за област рада послови руковођења (основи управљања људским ресурсима) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција
за област рада послови међународне
сарадње/европских интеграција (методологије праћења, примене и извештавања о
ефектима потписаних међународних споразума)
– провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција
за област рада послови управљања програмима и пројектима финансираним из
фондова ЕУ (Релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за
претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
*Посебне функционалне компетенције за
радно место и то:
4. Посебне функционалне компетенције
за радно место – Страни језик – Енглески
језик, ниво Б2 – провера ће се вршити путем
теста или увидом у доказ о знању енглеског
језика – ниво Б2.
– Понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу
и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и
интегритет; управљање људским ресурсима;
стратешко управљање) – провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
– Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на
рачунару; додатне едукације; радно искуство;
посебне услове; посебне изјаве од значаја за

учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносиоци
пријаве учествују у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару
и писани доказ о знању енглеског језика – ниво
Б2.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост” сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост”.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво Б2
биће ослобођени провере компетенције знање
енглеског језика – ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може
прихватити као доказ којим се кандидати
ослобађају од писмене/усмене провере знање
енглеског језика – ниво Б2.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о
стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно
искуство у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења, доставе
остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да исто наведе у обрасцу
пријаве, да пријави полагање тог испита у
Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби
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за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року
од 20 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс за попуњавање положаја.

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.

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,
95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник
РС”, брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3878/2021 од 27.04.2021.
године, оглашава

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган
прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидати учинити
сами.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који
се подноси пријава)».
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова:
Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за
управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства омладине
и спорта, на интернет презентацији и oгласној
табли Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је
предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у
граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се
односе.
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Управа за аграрна плаћања, Београд, Булевар
краља Александра 84.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку
спровођењу поступка исплате,
у звању млађи саветник

Одељење за одобравање плаћања
из програма међународних подстицаја
пољопривредне политике, Сектор за
одобравање плаћања подстицаја
3 извршиоца
Опис послова: води евиденцију захтева за
исплате претходно одобрених пројеката; учествује у административној провери документације
потребне за реализацију плаћања; израђује
извештаје о стању поднетих захтева; учествује
у прикупљању података за контролу на лицу
места; пружа подршку у прикупљању података за припрему програмских захтева за израду информатичких решења за послове спровођења мера програма подстицаја у делу који
се односи на одобравање захтева за плаћање;
обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
5 година радног стажа у државним органима,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место за послове
праћења кредитирања у области
пољопривреде, у звању саветник

Група за кредитну подршку, Сектор за
одобравање плаћања подстицаја
1 извршилац
Опис послова: Прикупља и обрађује захтеве
за одобравање кредитне подршке у области
пољопривреде, која се финансира из средста-

ва Фонда за подстицање пољопривредне производње; израђује кварталне и полугодишње
извештаје о утрошку средстава Фонда; води
евиденцију о уговорима закљученим са пословним банкама, осигуравајућим компанијама и
Министарством финансија – Управом за трезор; припрема податке потребне за израду
информација о пласираним средствима Фонда;
обавља послове у поступку брисања заложног
права издатог од стране Републичког геодетског завода, а било је обезбеђење дугорочним
кредитима; књижи изводе подрачуна Фонда;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место контролор
коришћења подстицаја,
у звању саветник

Одељење за контролу на лицу места,
Сектор за контролу на лицу места
4 извршиоца
Опис послова: Врши контролу на лицу места:
пре одобравања (нулта), пре исплате и након
исплате (ex-post) у складу са Правилницима о
додели подстицаја, а на основу анализе ризика и случајног избора; врши преглед општих
и појединачних аката, евиденција и друге
пословне документације, пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, опреме,
предмета и роба код корисника подстицаја и
по потреби код других лица која су непосредно
или посредно повезана са корисником подстицаја; учествује у изради извештаја и информација о извршеним контролама; спроводи контролу коришћења додељених подстицаја из
ИПАРД фондова; прикупља податке за израду
годишњих програма и тромесечних планове
контрола подстицаја; даје предлоге за измене
и допуне методолошких и других упутстава за
јединствено поступање у контроли; обавља и
друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области биотехничке науке (дипл. инжењер
пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде,
специјалиста струк. инжењер пољопривреде)
или из научне области економске науке или из
стручне области грађевинско инжењерство или
из стручне области машинско инжењерство,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама или
из научне области ветеринарске науке на интегрисаним 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 3 године,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
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4. Радно место за директна плаћања
– премије, у звању саветник

Група за директна плаћања – премије,
Одељење за одобравање плаћања
подстицаја за производњу у сточарству,
Сектор за подстицаје у пољопривреди и
руралном развоју
1 извршилац
Опис послова: Спроводи поступак пријема и
обраде захтева за директна плаћања-премије;
припрема одлуке о поднетим захтевима и одлуке о повраћају средстава у случају неиспуњења
обавеза корисника подстицаја; учествује у
изради процедуре за рад у Групи; припрема
обрачун о одобравању средстава за директне
подстицаје-премије по захтевима; учествује
у припреми захтева за израду програмских
решења за послове везане за ове подстицаје;
учествује у изради извештаја о одобреним средствима и спроведеним поступцима директних
плаћања – премије; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним 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 3 године, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

5. Радно место за припрему
извештаја, у звању млађи саветник
Група за извештавање, Сектор за
економско-финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми
извештаја за потребе Комитета за мониторинг,
Управљачког тела, Националог фонда и Европске комисије; припрема извештаје за интерне
потребе Управе; учествује у изради процедура,
упутстава и инструкција за извештавање; учествује у припреми предлога за измене и допуне
методолошких и других упутстава за јединствено поступање у процесу извештавања; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука или из научне области ветеринарске науке или из научне области медицинске
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, интегрисаним академским студијама, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног
искуства у струци или најмање 5 година радног
стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.
Бесплатна публикација о запошљавању

III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су
сва радна места и избор кандидата се врши на
основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС –
провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(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.
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 управно-правни послови (општи
управни поступак) – провераваће се писмено
путем симулације;
– посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пољопривреди и руралном развоју,
Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима
примене финансијске помоћи Уније Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и
руралном развоју (ИПАРД) и ИПАРД програм за
Републику Србију за период 2014–2020. године), провераваће се писмено путем симулације;
– посебна функционална компетенција за радно
место страни језик (енглески језик, ниво Б1) –
провераваће се писмено путем теста.

За радно место под редним бројем 2:
– 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 писмено путем симулације;
– посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о пољопривреди
и руралном развоју и Закон о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју) – провераваће се писмено путем симулације;
– посебна функционална компетенција за радно
место релевантни прописи из делокруга радног
места (Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 3:
– посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у
оквиру инструмента за претприступну помоћ
у области подршке пољопривреди и руралном
развоју (ИПАРД), ИПАРД програм за Републику
Србију за период 2014–2020. године, Закон о
пољопривреди и руралном развоју) – провераваће се писмено путем симулације;
– посебне функционалне компетенције за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку)
– провераваће се писмено путем симулације;
– посебне функционалне компетенције за радно место – возачка дозвола Б категорије – провераваће се увидом у документ.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије
достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 4:
– посебна функционална компетенција за
област рада управно-правни послови (општи
управни поступак) – провераваће се писмено
путем симулације;
– посебна функционална компетенција за радно
место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Правилник о упису у
Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и условима за пасивни статус пољопривредног газдинства) – провераваће
се писмено путем симулације;
– посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга
радног места (Правилник о условима, начину и
обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко) – провераваће се писмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 5:
– посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) – провераваће се писмено путем симулације;
– посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима
примене финансијске помоћи Уније Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и
руралном развоју (ИПАРД) и ИПАРД програм
за Републику Србију за период 2014–2020.
године) – провераваће се писмено путем
симулације;
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– посебна функционална компетенција за радно
место технике прикупљања и обраде података
(анализа садржаја) – провераваће се писмено
путем симулације;
– посебна функционална компетенција за радно
место страни језик (енглески језик, ниво Б1) –
провераваће се писмено путем теста.
Напомена за сва радна места за која је
предвиђена провера знања страног језика: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о знању енглеског језика, на траженом нивоу,
и жели да на основу њега будете ослобођен
тестирања компетенције знање страног језика,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу * Знање страних
језика који су тражени конкурсом), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће
се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом на адресу Управе за аграрна плаћања,
Булевар краља Александра 84, 11050 Београд
или се подносе непосредно на писарници Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050 Београд, са назнаком: „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места”.
V Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу: Николета Брковић Предојевић,
тел. 011/3107-040, у периоду од 10.00 до 12.00
часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Управе за аграрна плаћања или у штампаној верзији на писарници Управе за аграрна
плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050
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
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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.
Кандидати који желе да конкуришу на више
радних места, попуњавају пријавни образац за
свако радно место посебно.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење) прописано је,
између осталог, да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то непходно за
одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да учесник
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) 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 прибавље-

них доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за аграрна плаћања.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа
о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су
да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства
у струци из радних места на која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 1. августа 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних, посебних
функционалних и понашајних компетенција
обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија” Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Управе за аграрна плаћања, Булевар
Михајла Пупина 113А, 11070 Нови 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 email адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли
и лице које нема положен државни стручни
испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа. Пробни рад је обавезан за све који први
пут заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на
пробном раду, који је засновао радни однос на
неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време
а који нема положен државни стручни испит,
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао директор Управе за аграрна
плаћања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.uap.gov.rs) и огласној табли Управе
за аграрна плаћања; на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Београд, Немањина 6

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, 95/18 и 157/20), 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 брoj: 112-4903/2021 oд 28.
маја 2021. гoдинe, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6
II Радно место које се попуњава:

Радно место за правне послове

у Одсеку за регулисање железничког
тржишта, лиценце и права путника, у
Одељењу за регулисање железничког
тржишта, лиценце, права путника и
заједничке послове, у Дирекцији за
железнице, у звању саветник
1 извршилац
Опис послова: разматра притужбе путника који сматрају да им је ускраћено право
утврђено Законом о железници; води управни
поступак ради утврђивања мера за отклањање
повреда права путника и израђује предлог
одлуке; учествује у контроли извршења законских обавеза железничких превозника према
путницима; израђује предлоге аката у вези са
вођењем поступка и одлучивањем у области
регулисања тржишта и лиценци за превоз;
учествује у вођењу управног поступка по
захтевима странака за покретање поступка и
по притужбама заинтересованих лица, односно по службеној дужности, у вези са регулисањем тржишта железничких услуга; учествује
у праћењу стања конкуренције на тржишту
железничких услуга и контролише поступања управљача инфраструктуре, железничког превозника и оператора услужног објекта
са циљем спречавања дискриминације према
подносиоцима захтева за доделу капацитета
инфраструктуре; води и ажурира регистре из
делокруга Одсека; припрема акта за покретање прекршајног поступка због непоступања
по захтевима за доставу података и решењима
Дирекције као тела надлежног за регулисање
тржишта железничких услуга и права путника; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
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 3 године,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III 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
Бесплатна публикација о запошљавању

није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
IV Трајање радног односа: Радни однос
заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
V Место рада: Београд.
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:
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.
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 – управно-правни послови
– Општи управни поступак – Закон о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа – Закон
о железници („Службени гласник РС”, број
41/2018), провераваће се путем симулације
(писано).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
делокруга радног места – подзаконски акт
донет на основу Закона о железници – и то:
Уредба о појединостима поступка и критеријумима који се примењују за приступ услугама

које се пружају у услужним објектима („Службени гласник РС”, бр. 57/19 и 13/20), провераваће
се путем симулације (писано).
Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност и посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова – стандардизовани инструмент (писмено) и интервјуа
базираном на компетенцијама (усмено).
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Дирекције
за железнице, www.raildir.gov.rs.
VI 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 „Послови”.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Дирекције за железнице, www.
raildir.gov.rs. и на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима www.suk.gov.rs. или
у штампаној верзији на писарници Дирекције
за железнице, Београд, Немањина 6, доступан
радним даном од 7.30 до 15.30.
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.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Гордана Коцић, тел. 011/3618-216,
063/628-393, Дирекција за железнице.
IX Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом на адресу Дирекција
за железнице, Немањина 6, 11000 Београд, или
се подносе непосредно на писарници Дирекције
за железнице, Немањина 6, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
X Докази које кандидати, који су успешно
прошли фазе изборног поступка, прилажу
пре интервјуа са Конкурсном комисијом,
су: 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
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испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/2018 – аутентично тумачење) прописано
је, између осталог, да су органи у обавези да
по службеној дужности, када је то непходно за
одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о
положеном правосудном испиту. Потребно је да
кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XI 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
Дирекције за железнице.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 12. јула 2021. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
телеграмом на адресе које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
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управљање кадровима, у Палати „Србија” Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно
крило).

8. Референт, ВСС

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Дирекције за железнице
(Немањина 6, трећи спрат). Учесници конкурса
који су успешно прошли једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

1 извршилац

Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве, биће
одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Дирекције за
железнице.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.raildir.gov.rs) и огласној табли
Дирекције за железнице, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет
презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР
„БЕОГРАД“
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица у својству војног
службеника на служби у Војсци
Србије у радни однос на неодређено
време ради попуне формацијских
места у
I Назив организационе јединице Министарства одбране или Војске Србије у којој
се врши попуна формацијских места: Војнограђевински центар „Београд” Управе за
инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије.
Формацијска места која се попуњавају:

1. Референт, ВСС
1 извршилац

2. Референт, ВСС
1 извршилац

3. Референт, ВСС
1 извршилац

4. Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

5. Референт, ВСС
1 извршилац

6. Референт, ВСС
1 извршилац

7. Референт, ВСС
1 извршилац

1 извршилац

9. Референт, ВСС
10. Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

11. Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

12. Референт за финансије
– контролор, ВСС
1 извршилац

13. Референт за финансије, ССС
1 извршилац

14. Референт заштите на раду, ВСС
1 извршилац

15. Референт заштите од пожара,
ВСС
1 извршилац

16. Деловођа – оператер,
уједно архивар, ССС
1 извршилац

Општи услови:
– да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије,
– да је кандидат здравствено способан за рад у
Министарству одбране и Војсци Србије,
– да кандидат има одговарајућу стручну спрему,
– да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа,
– да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање 6 месеци,
– да је кандидат безбедносно проверен и да
нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место на које конкурише.
Посебни услови:
За радно место под ред. бр. 1:
да кандидат има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова
или на основним студијама на којима је стекао
VII/1 степен стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модул: електроенергетски системи; најмање три године
радног искуства у струци; лиценцу одговорног
извођача радова или одговорног пројектанта
у складу са Законом о планирању и изградњи;
положен стручни испит; положени модули 3, 4,
6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 2:
да кандидат има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова
или на основним студијама на којима је стекао
VII/1 степен стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модули:
електроника или аудио и видео комуникација;
најмање три године радног искуства у струци;
лиценца одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 3:
да кандидат има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова
или на основним студијама на којима је стекао
VII/1 степен стручне спреме, звање дипломира-

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

Администрација и управа

ни инжењер електротехнике, смер/модул: електроенергетски системи; најмање три године
радног искуства у струци; лиценца одговорног
извођача радова или одговорног пројектанта,
у складу са Законом о планирању и изградњи;
положен стручни испит; положени модули 3, 4,
6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 4:
да кандидат има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао
VII/1 степен стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модул:
електроенергетски системи; најмање три године радног искуства у струци; положен стручни
испит; стечен сертификат за службеника за
јавне набавке; положени модули 3, 4, 6 и 7 по
ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 5:
да кандидат има завршен одговарајући архитектонски факултет, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама на којима је стекао VII/1 степен стручне спреме, звање дипломирани инжењер архитектуре, смер/модули:
архитектонске технологије или архитектонско
конструкторство; најмање три године радног
искуства у струци; лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу
са Законом о планирању и изградњи; положен
стручни испит; положени модули 3, 4, 6 и 7 по
ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 6:
да кандидат има завршен одговарајући грађевински факултет, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или
на основним студијама којим је стекао VII/1 степен стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер, смер/модул: хидротехника,
најмање три године радног искуства у струци;
лиценцу одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 7:
да кандидат има завршен одговарајући машински факултет, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на
основним студијама којим је стекао VII/1 степен
стручне спреме, звање дипломирани машински
инжењер, смер/модул: термотехника, најмање
три године радног искуства у струци; лиценцу
одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта у складу са Законом о планирању
и изградњи; положен стручни испит; положени
модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 8:
да кандидат има завршен одговарајући грађевински факултет, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или
на основним студијама којим је стекао VII/1
стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер, смер/модул: хидротехника;
најмање три године радног искуства у струци;
лиценца одговорног извођача радова или одговорног пројектанта у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит;
положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 9:
да кандидат има завршен одговарајући грађевински факултет, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или
на основним студијама на којима је стекао VII/1
стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер, смер/модул: путеви, железнице
и аеродроми; најмање три године радног искуБесплатна публикација о запошљавању

ства у струци; лиценца одговорног извођача
радова или одговорног пројектанта у складу
са Законом о планирању и изградњи; положен
стручни испит; положени модули 3, 4, 6 и 7 по
ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 10:
да кандидат има завршен одговарајући правни факултет, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на
основним студијама којим је стекао VII/1 степен
стручне спреме, звање дипломирани правник,
најмање три године радног искуства у струци; стечен сертификат за службеника за јавне
набавке; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL
стандарду.
За радно место под ред. бр. 11:
да кандидат има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП
бодова или на основним студијама на којима је
стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани инжењер електротехнике, смер/модули:
електроника или аудио и ведео комуникације;
најмање три године радног искуства у струци;
положен стручни испит; стечен сертификат за
службеника за јавне набавке; положени модули
3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 12:
да кандидат има завршен одговарајући економски факултет на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на
основним студијама на којима је стекао VII/1
стручне спреме, звање дипломирани економиста, смер/модул: економија и финансије, најмање 3 године радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 13:
да кандидат има завршену средњу економску
школу у четворогодишњем трајању; звање економски техничар или финансијски техничар,
најмање 3 године радног искуства у струци;
положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 14:
да кандидат има завршен одговарајући факултет на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСП бодова или на основним
студијама на којима је стекао VII/1 стручне
спреме; звање дипломирани инжењер безбедности и здравља на раду, положен стручни
испит – сертификат за област заштите на раду;
најмање 3 године радног искуства у струци;
положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под ред. бр. 15:
да кандидат има завршен одговарајући факултет на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСП бодова или на основним
студијама на којима је стекао VII/1 стручне
спреме; звање дипломирани инжењер заштите
од пожара и експлозија, положен стручни испит
– сертификат за област заштите од пожара и
експлозија; најмање 3 године радног искуства
у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL
стандарду.
За радно место под ред. бр. 16:
да кандидат има завршену средњу школу
општег смера или биротехничког усмерења у
четворогодишњем трајању; најмање 3 године
радног искуства у струци; положени модули 3,
4, 6 и 7 по ECDL стандарду;
Заједничко за сва радна места – изборни
поступак
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлукoм о критеријумима
за пријем цивилних лица на служби у Војсци

Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса
(„Службени војни лист”, бр. 13/19 и 20/20), а
који обухватају:
– просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног
броја бодова);
– медицинско-здравствена процену;
– безбедносну проверу.
Место, дан и време спровођења активности изборног поступка: Кандидати чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће организованa психолошка процена кандидата у надлежнoj војноздравственoj
установи. Наведена процена врши се путем
стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања психолошке процене
кандидати ће бити благовремено обавештени
писаним путем или путем електронске поште
на имејл који наведу 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.
За кандидате који задовоље психолошку процену биће организован разговор. О датуму,
времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним
путем или путем електронске поште на имејл
који наведу у пријави.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је
уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском
месту на које су конкурисали.
Место рада:
– Београд (за радна места на редном броју: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16),
– Ниш (за радна места на редном броју: 8 и 9).
II Рок за подношење пријаве на јавни
конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да
тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”, на вебсајту Министарства одбране, неком од дневних
гласила који излази на читавој територији Републике Србије и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
III Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: потпуковник Срђан Петровић, телефон: 018/555-916 и војни службеник
Татјана Томић, телефон 011/3201-869.
IV Адреса на коју се подноси пријава на
јавни конкурс: Поштом на адресу Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе
Управа за инфраструктуру, Војнограђевински
центар „Београд”, Немањина 15, 11000 Београд,
са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава
пријава може се извршити у деловодству Војнограђевинског центра „Београд” УИс СМР МО,
Немањина 15, Београд.
V Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе
основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл-адреса, редни број радног
30.06.2021. | Број 940 |
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места на које се конкурише, кандидати, поред
кратке биографије, прилажу и следеће:
За радна места под редним бројевима 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно
стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест (6) месеци (не старије
од 6 (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 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;
– оригинал или оверену фотокопију уверња о
положеном стручном испиту;
– оригинал или оверену фотокопију лиценце
одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта, у складу са Законом о планирању
и изградњи;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеним модулима по ECDL стандарду
везаним за основе коришћења интернета (MS
Outlook и Internet Explorer), обраду текста (MS
Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција.
За радна места под редним бројем 4 и 11:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно
стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест (6) месеци (не старије
од 6 (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 6 (шест) 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;
– оригинал или оверену фотокопију уверња о
положеном стручном испиту;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата службеника за јавне набавке;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеним модулима по ECDL стандарду
везаним за основе коришћења интернета (MS
Outlook и Internet Explorer), обраду текста (MS
Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција.
За радно место под редним бројем 10:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно
стечено звање;

12

| Број 940 | 30.06.2021.

– уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест (6) месеци (не старије
од 6 (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 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;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата службеника за јавне набавке;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеним модулима по ECDL стандарду
везаним за основе коришћења интернета (MS
Outlook и Internet Explorer), обраду текста (MS
Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција.
За радно место под редним бројем 12:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно
стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест (6) месеци (не старије
од 6 (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 6 (шест) 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;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеним модулима по ECDL стандарду
везаним за основе коришћења интернета (MS
Outlook и Internet Explorer), обраду текста (MS
Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција.
За радна места под редним бројем 13 и
16:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе
средње стручне спрема као и сведочанства за
све четири године;
– уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест (6) месеци (не старије
од 6 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 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;

– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеним модулима по ECDL стандарду
везаним за основе коришћења интернета (MS
Outlook и Internet Explorer), обраду текста (MS
Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција.
За радно место под редним бројем 14:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно
стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест (6) месеци (не старије
од 6 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 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;
– положен стручни испит – сертификат за
област заштите на раду, орегинал или оверена
фотокопија;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеним модулима по ECDL стандарду
везаним за основе коришћења интернета (MS
Outlook и Internet Explorer), обраду текста оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду (MS
Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција.
За радно место под редним бројем 15:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно
стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест (6) месеци (не старије
од 6 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 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;
– положен стручни испит – сертификат за
област заштите од пожара и експлозија, оригинал или оверена фотокопија;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеним модулима по ECDL стандарду
везаним за основе коришћења интернета (MS
Outlook и Internet Explorer), обраду текста (MS
Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција.
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Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

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.

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,
95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС” брoj 2/19), оглашава

Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код
јавног бележника биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци
Србије при избору за пријем у службу у својству
цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог
или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог
борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго
место службовања и супружник односно члан
породице професионалног војног лица.
Пробни рад је обавезан 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 без отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник PC” бр.
18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Уколико се кандидат определи да орган прибави податке о којима се води службена евиденција, неопходно је да попуни изјаву коју
ће преузети са сајта Министарства одбране, и
потписану изјаву доставити уз напред наведене доказе.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење из
МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у
трајању од најмање 6 месеци; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се
гони по службеној дужности; 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се раднo местo попуњава:
Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша број 20.
II Радно место које се попуњава:

Шеф Одсека за јавност рада, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Одсека,
организује, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника у Одсеку; прати
и анализира стање информисања из области
привреде и креира стратегију комуникације
Министарства, укључујући и класификацију
циљних група јавности, и предлаже активности Министарства у складу са стратегијом;
прати јавне активности представника Министарства у земљи и иностранству и сарађује са
представницима домаћих и иностраних медија;
организује припрему министра и државних
секретара за наступе у јавности и координира актиности других представника Министарстава; сарађује са Канцеларијом за сарадњу
са медијима Владе Републике Србије и службама за односе са јавношћу других државних
органа у циљу јединственог информисања јавности о свим релевантним питањима из делокруга Министарства; сарађује са институцијама
и организацијама из делокруга Министарства
као и унутрашњим јединицама у Министарству у циљу координисане комуникације и
унапређења односа са јавношћу; израђује
извештаје и информације за потребе министра
и припрема друга акта из делокруга Одсека;
обавља и друге послове по налогу 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; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су
сва радна места и избор кандидата се врши на
основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
Провера општих функционалних компетенција:
1. „Организација и рад државних органа РС” –
провераваће се путем теста (писмено).
2. „Дигитална писменост” – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару).
3. „Пословна комуникација” – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”
(поседовању знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада – послови руковођења – (организационо понашање и управљање променама) –
провераваће се писмено путем симулације;
2. Посебна функционална компетенција за
област рада – послови односа са јавношћу
(менаџмент догађаја, односи с медијима) – провераваће се писмено путем симулације;
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Закон о јавном
информисању и медијима) провераваће се писмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Министарства привреде www.privreda.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за
радно место:
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.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту
30.06.2021. | Број 940 |
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и прихватање вредности државних органа –
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом на адресу Министарство привреде,
Кнеза Милоша број 20, 11000 Београд или се
предају непосредно на писарницу Министарства
привреде, Кнеза Милоша број 20, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу: Бранислава Стојановић, тел:
011/3642776 и Драгана Маркићевић, тел.
011/3642-833, од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) и Министарства привреде
(www.privreda.gov.rs) или у штампаној верзији
на писарници Министарства привреде, Кнеза
Милоша број 20, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).

Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 – др. пропис)
прописано је, између осталог, 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
чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да кандидат
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се 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.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 20. јула 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на
адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати Србија
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2.
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд.

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.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.

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).

Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли
и лице које нема положен државни стручни
испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа. Пробни рад је обавезан за све који први
пут заснивају радни однос у државном органу.
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Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на
пробном раду, који је засновао радни однос на
неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време
а који нема положен државни стручни испит,
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар привреде.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.privreda.gov.rs) и огласној табли
Министарствa привреде, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет
презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПАНЧЕВО
26000 Панчево
Војводе Радомира Путника 13-15

Радно место тужилачки помоћник
у звању виши тужилачки сарадник
које је уподобљено звању
самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: тужилачки помоћник у звању
виши тужилачки сарадник, које уподобљено
звању самостални саветник, помаже јавном
тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду,
прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши
самостално или под надзором и по упутствима јавног тужица, односно заменика јавног
тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима.
УСЛОВИ: за радно место тужилачки помоћник,
у звању виши тужилачки сардник, које је уподобљено звању самостални саветник – стечено
високо образовање на основним академским
студијама на правном факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама на правном факултету
у трајању од најмање четири године, положен
правосудни испит и најмање две године радног искуства у правној струци после положеног
правосудног испита и потребне компетенције за
ово радно место.
Фазе изборног поступка: Изборни поступак
се спроводи из више обавезних фаза у којима
се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције,
понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са Комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција. Свим кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције и то: организација и рад државних органа Републике Србије
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(провера ће се вршити путем писаног теста),
дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом
у доказ – сертификат о познавањау рада на
рачунару), пословна комуникација (провера ће
се вршити писаном симулацијом). Напомена:
У погледу провере опште функционалне компентенције „дигитална писменост”, ако кандитат поседује 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. Провера посебних функционалних
компетеција. Након сачињавања извештаја
о резултатима провере општих функционалних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетеција, врши се провера посебних
функционалних компетеција за радно место
тужилачки помоћник, виши тужилачки сарадник – самостални саветник: посебна функционална компетенција у области рада кривичног
одељења у јавном тужилаштву – познавање
материјалних и процесних прописа релевантних
за надлежност јавног тужилаштва, прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација, познавање одредаба Законика о кривичном поступку
и Кривичног законика (провера ће се вршити
писаним путем – тестом и усменим путем – разговором са кандидатом); посебна функционална компетенција у области рада управе у јавном
тужилаштву – познавање релевантних прописа
из делокруга рада јавног тужилаштва – Закона о јавном тужилаштву, Правилника о управи
у јавним тужилаштвима и Закона о државним
службеницима (провера ће се вршити писаним
путем – тестом и усменим путем – разговором
са кандидатом); посебна функционална компетенција у области поседовања знања и вештина за израду нацрта јавнотужилачких одлука
и других аката, управљање преткривичним
поступком, вештине израда нацрта правних
ставова (провера ће се вршити писаним путем
– тестом и усменим путем – разговором са кандидатом).

учесник пунолетан, да има прописану стручну
спрему и да испуњава услове одређене законом
и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа, да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45
ст. 1 Закона о државним службеницима). Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу: пријава за јавни конкурс подноси се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
страници Основног јавног тужилаштва у Панчеву www.pa.os.jt.rs. Образац пријаве мора
бити својеручно потписан; образац пријаве
на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне
податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа, податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној
мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у
конкурсним поступцима у државним органима;
пријава на јавни конкурс се може поднети путем
поште или непосредно на адресу: Основно јавно
тужилаштво у Панчеву, Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под
којом подносилац пријаве учествује на јавном
конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен
додељеној шифри у року од три дана од дана
пријема пријаве на начин који је у пријави назачио за доставу обавештења. Датум и место провера 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 јавни конкурс,
спровешће се изборни поступак о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте
(адресе, бројеви телефона, или имејл-адресе)
које су навели у пријави.

Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.

Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног јавног тужилаштва у Панчеву, Улица војводе Радомира Путника 13-15,
Панчево, трећи спрат. Учесници конкурса који
су успешно прошли једну фазу изборног поступка, обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе поступка на контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) које
наведу у својим обрасциа пријаве. Општи, остали докази које прилажу само кандитати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Комисијом: оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, уверење да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци (издаје
надлежна полицијска управа, не старије од 6
месеци), потврда да кандитату раније престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа (или
писмена изјава учесника конкурса), оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за радно место, уверење 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 и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), сертификат
или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико поседује исте), Образац 1 – Изјава
у којој се кандидат опредељује да ли ће сам
доставити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Општи услови за запослење: да је учесник
конкурса држављанин Републике Србије, да је

Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник РС”,

3. Провера понашајних компентенција.
Понашајне компентенције су: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
инегритет (провера ће се вршити од стране
дипломираног психолога, на основу интервјуа
базираног на компетенцијама).
4. Интервју са Комисијом и вредновање
кандитата. Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са
Комисијом. Све наведене компентенције комисија ће проверавати у року од три месеца, рачунајући од дана истека рока подношење пријава на предметни јавни конкурс. Место рада:
Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Панчево,
Војводе Радомира Путника 13-15.

Бесплатна публикација о запошљавању

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 чињеницима о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту, уверење да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци. Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција. Наведене
доказе кондидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка. Кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Комисијом позваће се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном
року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају
на адресу наведену у огласу. 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 фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени основним судовима, судским
јединицама, односно општинским управама као
поврени послови) као доказ могу се приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре
01. марта 2017. године у основним судовима
односно општинским управама.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 (осам) дана од дана оглашавања
јавног конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”.
Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Улица војводе Радомира Путника 13-15,
26000 Панчево, са назнаком „За јавни конкурс”.
Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном
месту и међу којима се спроводи изборни
поступак, објављује се на интернет презентацији овог тужилаштва, према шифрама њихове
пријаве. Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних
компетеција, а потом и о времену месту провере понашајних компетенција и на крају обавити
интервју са кандитатом.
Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су: Драгана
Шарић, виши тужилачки помоћник, контакт
телефон 013/352-609 и Љиљана Кнежевић,
заменик основног јавној тужиоца контакт, телефон 013/352-609.
Напомена: сви докази се прилажу на српском
језику, односно уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
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непотпуне пријаве биће одбачене закључком.
Кандидтаи који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација
враћати искључиво на писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао в. ф. основног јавног тужиоца
у Панчеву. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва
у Панчеву: www.pa.os.jt.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној
табли, интернет презентацију и публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Сви изрази, појмови именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у
мушком граматичком роду, односе се без дискритминације и на особе женског пола. Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног
тужилаштва у Панчеву: www.pa.os.jt.rs.

ВАЉЕВО

или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару 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
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који је приложен и кандидата ослободи тестовне провере.). Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих
функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву, на адреси: www.va.vi.jt.rs. Провера
сваке од општих функционалних компетенција
не може трајати дуже од једног сата. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене
компетенције, искључују се се из даљег изборног поступка. Након извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција.

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ВАЉЕВУ

Провера посебних функционалних компетенција: Посебне функционалне компетенције проверавају се писаним и усменим путем.
Посебне функционалне компетенције које се
проверавају у изборном поступку су:

Виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник

Посебна функционална компетенција – поседовање знања и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и других аката, провераваће се
писаним путем.
Посебна функционална компетенција – вештине заступања на главном претресу у кривичним
и у другим поступцима пред надлежним судом,
провераваће се усменим путем, разговором са
кандидатом.
Посебна функционална компетенција – вештине управљања преткривичним поступком провераваће се усменим путем, разговором са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора а кандидати одговарају
на питања заокруживањем једног од понуђених одговора. Кандидат може на свако питање
дати, односно, заокружити само један одговор.
Свако брисање или исправка датог одговора
сматра се као нетачан одговор. Време израде
теста је 1 (један) час. Разговор са кандидатом
захтева да се у усменом облику да предлог
решења одређеног задатка који је типичан за
обављање послова радног места. Време за припрему задатка је 15 (петнаест) минута. Након
извештаја о резултатима провере посебних
функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу посебних функционалних компетенција, врши се провера понашајних компетенција.

14000 Ваљево, Вука Караџића 5
тел. 014/295-740

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке акте, узима на записник
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана,
самостално предузима процесне радње, врши
под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца, послове
предвиђене законом и другим прописима.
Услови за рад: стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, 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 правосудни испит,
најмање две године радног искуства у струци
после положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад за ово радно место.
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. Радни однос се заснива на неодређено
време.
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: Провера општих функционалних компетенција: организација и рад
државних органа РС – провераваће се путем
теста (писмено); дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару); пословна комуникација – провераваће се писаним путем. (Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду
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Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се писаним путем – упитник или усмено – интервју и исту ће вршити дипломирани
психолог. Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се
фази у којој се спроводи Интервју са комисијом.
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).
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”, тј. почетак
рока за пријављивање на конкурс је 01.07.2021.
године, а истек рока за пријављивање на конкурс: 08.07.2021. године.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву на
адреси www.va.vi.jt.rs или у штампаној верзији у Писарници Вишег јавног тужилаштва
у Ваљеву, Вука Караџића 5. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве
уноси се у образац пријаве након што 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.
Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: биографија са наводима о
досадашњем радном искуству; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе или уверење којом се потврђује
стручна спрема која је наведена у условима
за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству (потврде, решење,
и други акти из којих се може утврдити на
којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство);
оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног
конкурса био у радном односу; оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (издато од
стране Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, не старије од 6 месеци);
други докази о стеченим знањима и вештинама. 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.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, брoj
18/16), 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.
Документ о чињеницама по којима се
води службена евиденција је: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци. Више
јавно тужилаштво у Ваљеву ће прибавити
доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција, изузев уколико наведене доказе
кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву која представља саставни део образца пријаве на конкурс
за радно место којом се опредељује за једну од
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две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. За све доказе који се
прилажу у фотокопији, фотокопија мора бити
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 калцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени посао). Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће
се разматрати. 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.
Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, 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 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.
Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима поступка чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Вишег јавног
тужилаштва у Ваљеву, Вука Караџића 5. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или имел-адресе које
наведу у својим обрасцима пријаве. 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.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Вишег јавног
тужилаштва у Ваљеву на адреси www.va.vi.
jt.rs. Обавештавају се учесници јавног конкурса
да ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника. Изборни поступак ће
бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности,
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је
за све који испуњавају прописане услове. Сви
изрази, појмови, 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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ПРОИЗВОДЊА КОЛАЧА И ПЕЦИВА
„БАШ ДОМАЋЕ”
11000 Београд, Војводе Степе 264

Посластичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, искуство у струци. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на контакт телефон: 069/222-42-04.
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

АЛЕКСАНДАР ЛАТИНОВИЋ ПР
„ХЕМОПЛАСТ”
11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 171а
тел. 067/7449-600

Посластичар

„DELHAIZE SERBIA” DOO

пробни рад 1 месец
4 извршиоца

Продавац

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању, пожељно радно искуство у палачинкарама, познавање енглеског језика. Пријаве
слати у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

Нови Београд, Јурија Гагарина 14

на одређено време,
место рада: Београд
300 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Рад у
сменама. Начин конкурисања: путем телефона, 065/3495-234, радне биографије слати на
e-mail: jelena.navarlic@delhaize.rs. Трајање конкурса: до 17.07.2021. године.

„ESON PROPERTY” DOO
11070 Нови Београд
Партизанске авијације 14
тел. 062/227-106

Хигијеничар – хигијеничарка

на одређено време до 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, пожељно радно искуство 12 месеци. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„ХОЛТЕХ” ДОО
11000 Београд, Студентски трг 8
e-mail: holtehvojvodastepa@gmail.com

„БИБЛИ” ДОО
11277 Угриновци, Војачка 9
тел. 064/8545-944
e-mail: sandraboskovic@bibli.rs

Продавац у киоску

радно место у Раковици
3 извршиоца
ОСТАЛО: рад у сменама и ноћни рад.

ТИС „МИТРОВИЋ” ДОО
19000 Зајечар, Лубнички пут бб

Продавац

3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, основно знање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу:
prodavnicatis18@gmail.com или се јављају на
контакт телефон: 063/1141-286.

Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова:
Јасмина Ивановић, тел. 014/295-740, Горан Кузмановић, тел. 014/295-740.

Организатор књиговодственог
пословања

UR „EVERY DAY GOOD FOOD”

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
шаље се на адресу: Више јавно тужилаштво у
Ваљеву, Вука Караџића 5, са назнаком: „Јавни
конкурс за попуну извршилачког радног места: виши тужилачки сарадник” или непосредно
предаје у седишту Вишег јавног тужилаштва у
Ваљеву, Вука Караџића 5.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; лиценца за овлашћеног рачуновођу; основно познавање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
радну биографију на наведену имејл-адресу.
Рок за пријављивање 15.07.2021.

Помоћни радник за припрему
и продају брзе хране

НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на
интернет презентацији и огласној табли Вишег
јавног тужилаштва у Ваљеву, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Образац пријаве на
конкурс може се преузети на званичној интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у
Ваљеву. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из даљег изборног поступка. Свака фаза изборног поступка
у селекцији кандидата биће елиминациона.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време

ПОМОРСКО РЕЧНА АГЕНЦИЈА
„АГЕНТ ПЛУС” ДОО

18000 Ниш
Цара Душана 57

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен
стручне спреме. Заинтересовани кандидати
јављају се на контакт телефон: 064/368-9361.

МАРКИЗА

11000 Београд, Макензијева 25
тел. 064/860-7334

18000 Ниш, Обреновићева бб
ТЦ Калча I спрат, лам. Д локал 117-1

Сарадник у финансијској оперативи
– волонтер

Радник у производњи
ролетни и завеса

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; основна информатичка
обука; енглески језик – средњи ниво. Заинтересовани кандидати треба да поштаљу CV на
e-mail: vesna.krneta@agp.rs или да се јаве на
наведени број телефона. Рок за пријављивање
09.07.2021. године.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије, пожељно радно искуство у изради и монтажи ролетни. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу:
posao@markiza.rs или се јављају на контакт
телефон: 063/523-387.

2 извршиоца

30.06.2021. | Број 940 |
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„UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT”
ДОО НОВИ САД

Стручни сарадник за комерцијални
и финансијски контролинг

За рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook), обезбеђен превоз, приправник.

Београд – Стари град, Дунавска 2Г
тел. 064/850-1416
e-mail: tijana.bugarin@univerexport.rs

Сарадник за кадровске послове
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању
економски техничар или правни техничар,
основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook).

Сарадник у корисничком сервису
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању
економски техничар или матурант гимназије,
обезебеђен превоз, приправник.

Сарадник у служби инвестиција,
изградње и опремања
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани инжењер грађевинарства
или мастер инжењер грађевинарства, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), обезбеђен превоз, приправник.

Сараданик за архитектонско
и просторно планирање

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани инжењер архитектуре или
мастер инжењер архитектуре, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook), обезбеђен превоз, приправник.

Правник за корпоративне послове
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани правник или мастер правник, основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook), обезбеђен превоз, приправник.

Сарадник за селекцију

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани психолог, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook), обезбеђен превоз, приправник.

Оператер у служби планирања
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани економиста или дипломирани инжењер за друмски саобраћај, основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), обезбеђен превоз, приправник.

Стручни сарадник за финансијскорачуноводство и уговорна плаћања
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook), обезбеђен превоз, приправник.
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на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење мејлом
на e-mail: tijana.bugarin@univerexport.rs. Рок за
пријављивање је 04.07.2021. године.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21204 Сремска Каменица, Пут доктора
Голдмана 4
тел. 021/4805-907

DOO LC „WAIKIKI RETAIL RS”
BEOGRAD – STARI GRAD
11000 Београд
Кнез Михаилова 4
e-mail: anita.zlokapa@lcwaikiki.com

Продавац

на одређено време,
за рад у Новом Саду
5 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме,
основна информатичка обука (Windows, Word,
Explorer, Excel, Outlook), енглески језик – почетни ниво. Потребно активно залагање, визуелно
уређење радње, слагање, промена ценовних
ознака.

ЗУР „ДУНАВ”
Сремски Карловци
тел. 060/6364-664
e-mail: hotel@hoteldunav.co.rs

Радник на прању и цеђењу рубља
и вешераја
на одређено време од 1 месец

УСЛОВИ: I степен стручне спреме у било ком
занимању; рад у сменама, обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на горенаведени контакт
телефон. Достављање радних биографија на
увид. Рок за пријављивање на конкурс је до
23.07.2021. године.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„FILLFULL” NOVI SAD

Собарица

2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било ком занимању, рад у сменама, обезбеђен превоз. Слање пријаве за запослење
мејлом, јављање кандидата на горенаведени
број телефона.

„CONTO KNЈIGOVODSTVO” DOO

21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 41
тел. 066/900-1707
e-mail: fillfullns@gmail.com

21000 Нови Сад
тел. 063/1476-623
e-mail: knjigovodstvo@conto.rs

Продавац

Књиговођа

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било
ком занимању, рад у сменама, обезбеђена
исхрана. Слање пријаве за запослење мејлом
на горенаведену имејл-адресу, јављање кандидата на бр. тел. 066/9001-707. Рок за пријављивање је 21.07.2021. године.

ПР РОШТИЉНИЦА
„ЋОШАК КОД НЕШЕ И ЗОРАНА”
21000 Нови Сад, Стевана Мусића 11
тел. 063/248-482
e-mail: nemi1006@yahoo.com

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel; Explorer, Outlook). Рад
ван просторија послодавца. Слање пријаве за
запослење мејлом, јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање
је 21.07.2021.

„021 NS ECO FUTURA” DOO
Каћ
тел. 021/6211-044
e-mail: veljko57gmail.com

Помоћни радник у кухињи

на одређено време од 1 месец
2 извршиоца

Водоинсталатер

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме
у било ком занимању, јављање кандидата на
контакт телефон: 063/248-482 од 08.00 до 16.00
часова. Рок за пријављивање је 16.07.2021.год.

Конобар

на одређено време од 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме
у било ком занимању, јављање кандидата на
контакт телефон: 063/248-482 од 08.00 до 16.00
часова. Рок за пријављивање је 16.07.2021. год.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било ком занимању. Рад ван просторија
послодавца, обезбеђен превоз. Пробни рад
1 месец. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање је
03.07.2021.

COPROM
21000 Нови Сад
Царинска 1
тел. 065/6363-763
e-mail: kovacevic.kovacevic@yahoo.com

Магационер
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола
Б категорије. Слање пријаве за запослење
мејлом, јављање кандидата на бројеве телефона 065/6363-763 или 064/644-4808. Рок за
пријављивање је 16.07.2021.
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БОЈАН ДРАГАШ ПР
ТРГОВИНА НА МАЛО
МЕДИЦИНСКИМ И ОРТОПЕДСКИМ
ПОМАГАЛИМА СПИНА 2021
26000 Панчево
Милоша Обреновића 3

ТАЛИЈА КЕТЕРИНГ ПЛУС
31315 Златибор, Обудовица бб
e-mail: talijacatering@gmsil.com

Продавац готових јела
4 извршиоца

Продавац ортопедских помагала

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: медицински техничар, зуботехнички техничар, физијатар. Обезбеђен превоз. Јављање кандидата на контакт телефон:
064/1475-535. Напомена: обавезно радно искуство, најмање 3 године у области здравства.

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; рад у сменама, обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај за лица ван
места рада. Оглас је отворен до попуне радног
места.

УР „КРЧМА ГАЈ 1” ЗЛАТИБОР

ПРОИЗВОДЊА МЕСНИХ
ПРЕРАЂЕВИНА
„ЦАРЕВИЋ ПЛУС”

2 извршиоца

31315 Златибор, Гајеви 70
тел. 064/2787-956
e-mail: zilovicsnezana@gmail.com

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

Шанкер
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме. Рад
је на Златибору, у сменама, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз лица у ближој околини,
обезбеђен смештај за лица ван места рада.
Оглас остаје отворен до попуне.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице
Милоша Обреновића 9а
тел. 031/553-235

Службеник обезбеђења без оружја
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње
образовање и важећа лиценца за вршење
основних послова службеника обезбеђења без
оружја.

Кувар/посластичар
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, диплома
средњег одговарајућег образовања.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са законом; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
студентима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, личну и радну биографију са адресом,
контакт телефоном и имејл-адресом, фотокопију личне карте, писану сагласност написану у слободној форми и потписану за обраду
података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве достављати на
адресу: Установа Студентски центар Ужице,
Милоша Обреновића 9А. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у обзир. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара Установе, телефон
031/553-235.
Бесплатна публикација о запошљавању

2 ивршиоца

Златибор
тел. 061/534-3222
e.mail: carevic.zlatibor@gmail.com

Продавац у месари
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме,
без обзира на образовни профил. Оглас је отворен до попуне радног места.

СТКР „ОЛМИС” ДОО
ТРЖНИ ЦЕНТАР ЗЛАТИБОР
тел. 069/767-767
e-mail: butikolmis@gmail.com

Трговац у бутику
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил. Контакт телефон:
069/767-767, контакт особа Мира Савић. Оглас
је отворен до попуне радног места.

„АУТО-КОМЕРЦ С” ДОО
Шабац, Гаврила Принципа бб
тел. 064/8719-948

Возач курир

на одређено време од 3 месеца,
за рад у Ужицу
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, обавезно
поседовање возачке дозволе Б категорије, да
лице није осуђивано и да се не води кривични поступак. Теренски рад. Рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на контакт телефон: 064/8719-948. Особа за контакт:
Јелена Павић. Оглас је отворен до 21.07.2021.
године.

ВАЖНА ЈЕ ПАЖЊА
11000 Београд
Братства и јединства 20
тел. 063/204-232

Цвећар-аранжер
УСЛОВИ: средња или висока стручна спрема; самосталност, иницијатива, креативност;
изражене продајне вештине и комуникативност; одговорност и систематичност; спремност за учење и даље усавршавање; љубав
према цвећу; искуство у аранжирању цвећа и
положен возачки испит Б категорије ће се сматрати као предност. Своје радне биографије
можете слати на имејл адресу: mandicsanja@
hotmail.com, или нас можете контактирати на
број телефона 063/204-232. Рок за пријаву је
12.07.2021. год.

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

Администратор информационих
система и технологија

на одређено време до 12 месеци
због повећаног обима посла, за рад
у Одељењу за пројектовање, развој
и администрирање информационих
система Центра за информатику и
биостатистику у здравству
Опис послова и радних задатака: У сарадњи
са руководиоцем одељења поставља и одржава интегрисани систем рачунарске и мрежне
опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза.
Поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних
система, система за обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других. Поставља и одржава интегрисани систем
заштите и контроле приступа и коришћења
информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података. Учествује
у изради пројектне документације. Тeстира програмске целине по процесима; подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке
поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме
– сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује
и отклања узроке поремећаја у раду системског
софтвера и сервиса – оперативних система,
корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и
коришћења информатичких ресурса и сервиса
и израда резервних копија података. Учествује
у пословима израде интернет презентације
Института. Учествује у пословима везаним за
едукацију здравствених радника и сарадника
у области здравствене информатике. Пружа
стручну помоћ заводима за јавно здравље, другим здравственим установама и другим центрима из Института из области здравствене статистике и информатике. Обавља послове руковања
видео/аудио техником приликом презентација и
сл. Обавља и друге послове из делокруга рада
Центра по налогу шефа Одељења или начелника Центра. Резултате свога рада предаје у
облику извештаја.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, 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,
изузетно: средње образовање и радно искуство
на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору; знање рада на рачунару; знање
енглеског језика.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са
назнаком „За конкурс – администратор информационих система и технологија”. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
30.06.2021. | Број 940 |
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„Послови” код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије и на огласној табли
и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић
Батут”.

до 10. септембра 2005. године; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању више, односно струковне медицинске
сестре.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

у хитној медицинској помоћи,
за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ са санитетским превозом

11000 Београд, Др Суботића 5

Возач возила Б категорије

на одређено време до 3 месеца,
због повећаног обима посла, за рад
у Одсеку возног парка Одељења
за техничке и помоћне послове
у Служби за правне, финансијскорачуноводствене, техничке
и помоћне послове
2 извршиоца
Опис послова и радних задатака: Обавља
оправке свих врста моторних возила, сервисирање истих, врши замену дотрајалих делова и уређаја у мотору, мењачу и свим другим
склоповима, води генералне оправке возила,
управља моторним возилом по налогу, потписује налоге за техничку исправност возила, даје
извештаје о утрошку потрошног материјала.
Обавља послове одвожења медицинског отпада по утврђеном распореду лица одговорног за
поступање са медицинским отпадом. Обавља и
друге послове из делокруга рада Одељења по
налогу шефа Одељења. За свој рад непосредно
одговара начелнику Службе.
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно –
основно образовање и радно искуство на тим
пословима стечено до дана ступања на снагу
Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору,
возачка дозвола Б категорије. Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5,
11000 Београд, са назнаком „За конкурс – возач
возила Б категорије”. Само ће кандидати који
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”,
на интернет страници Министарства здравља
Републике Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/563-517

Медицинска сестра – техничар

у хитној медицинској помоћи,
са скраћеним радним временом,
за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ са санитетским превозом
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: средње образовање; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању медицинске сестре – техничара.

Виша медицинска сестра – техничар
у амбуланти, за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслог
становништва са одсеком превентивне
здравствене заштите

УСЛОВИ: високо 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
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Возач санитетског возила

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола
Б категорије.

Доктор медицине – изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са одсеком
превентивне здравствене заштите
УСЛОВИ: високо образовање медицинске
струке: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас,
кратку биографију, извод из матичне књиге
рођених/венчаних, уверење о држављанству,
диплому или уверења о завршеном медицинском факултету или завршеној средњој или
вишој медицинској школи (у зависности за
које радно место се подноси пријава на конкурс), уверење о положеном стручном испиту (за доктора медицине, медицинску сестру/
техничара, вишу медицинску сестру/техничара), лиценцу односно одобрење за самосталан
рад у струци (за доктора медицине, медицинску сестру/техничара, вишу медицинску сетру/
техничара), доказ да кандидат има најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, доказ да кандидат има најмање
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара, доказ да кандидат
има најмање шест месеци радног искуства у
звању више медицинске сестре – техничара, диплому о завршеном средњем образовању (за возача), важећу возачку дозволу (за
возача). Опис послова дат је у Правилнику о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Дому здравља Параћин. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у
писарницу Дома здравља Параћин или послати
на адресу: Дом здравља Параћин, Мајора Марка 10, 35250 Параћин, са назнаком „Пријава на
конкурс за радно место више медицинске сестре/техничара у амбуланти за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслог становништва са
одсеком превентивне здравствене заштите” или
„Пријава на конкурс за радно место медицинске
сестре/техничара у хитној медицинској помоћи
за рад у Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским превозом” или „Пријава на конкурс
за радно место возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи за рад у Служби хитне
медицинске помоћи са санитетским превозом”
или „Пријава на конкурс за радно место доктора медицине за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништа са одсеком
превентивне здравствене заштите”. Докази о
испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведена радна места подносе се
у оригиналу или копијама овереним код јавног
бележника / нотара. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови”, код Националне службе за
запошљавање. Кандидати могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који

могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.
По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон: 035/563-517.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
тел. 038/646-24, факс: 038/646-24
e-mail: dzgracanica@gmail.com

Оглас објављен 16.06.2021 године, у публикацији
„Послови” број 938, поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
37220 Брус, К. Петра I бр. 9

1) Доктор медицине

на одређено време
до 30. септембра 2021. године,
за рад у Одељењу опште медицине
2 извршиоца

2) Доктор медицине, специјалиста
изабрани лекар за децу
за рад у Одељењу за здравствену
заштиту деце и школске деце,
Одсек за предшколску децу,
на одређено врме ради замене
дуже одсутне запослене

УСЛОВИ: 1) високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; 2) високо образовање: 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 или: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине. Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву на оглас достављају:
доказ о завршеном образовању (фотокопија);
доказ о стручном испиту (фотокопија); доказ о
специјалистичком испиту (фотокопија) – за радно место под 2; лиценцу (фотокопија), доказ о
радном искуству (фотокопије уговора о стручном усавршавању, фотокопију уговора о раду
или потврду послодавца о стеченом радном
искуству); кратку биографију. Документа којима
се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра I 9 Брус,
са назнаком „Пријава по огласу за заснивање
радног односа”, најкасније у року од 8 дана од
наредног дана од дана објављивања огласа на
интернет страници Дома здравља Брус. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.
Одлука о избору кандидата биће објављена на
огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани

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

Медицина

кандидат биће и лично обавештен телефонским
путем. Опис послова: предвиђен Правилником
о организацији и систематизацији послова
Дома здравља Брус, бр. 102/18, 365/18, 154/19,
454/19, 49/20, 560/20.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

КВ кувар

са средњом стручном спремом,
на одређено време од 3 месеца,
због повећаног обима посла,
са пуним радним временом, за рад
у сервису за исхрану болесника
УСЛОВИ: 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, имејл, бр. лиценце и друго у вези са
реализацијом огласа на који се јављам)”, оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању, фотокопију / очитану личну карту; ако
кандидат 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 на конкурс је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” код Националне службе за
запошљавање. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на
адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава
на оглас”, са навођењем радног места за које
се конкурише. Уколико кандидат има 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.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355

Лабораторијски техничар

у неуробиохемијској лабораторији,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
– стручни назив струковни медицинско-лабораторијски технолог; на основним студијама
у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године – стручни назив виши
лабораторијски техничар; положен стручни
испит пред комисијом Министарства здравља
РС за струковног медицинско-лабораторијског технолога, односно вишег лабораторијског техничара; да поседује лиценцу издату од
надлежне Коморе, односно решење о упису у
именик надлежне Коморе као струковни медицинско-лабораторијски технолог, односно виши
лабораторијски техничар; радно искуство најмање 6 месеци у траженом звању; да кандидат није осуђиван; да се против кандидата не
Бесплатна публикација о запошљавању

води кривични поступак и да није подигнута
оптужница нити покренута истрага; да поседује здравствену способност за обављање
послова радног места лабораторијски техничар; да поседује уредан санитарни налаз. Сви
кандидати су дужни да уз пријаву на оглас
приложе: кратку биографију (Curriculum Vitae)
са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом и следећу документацију у неовереним
фотокопијама: диплому (уверење) о стеченом
високом образовању на струковим, односно
на основним студијама; уверење (потврду) о
положеном стручном испиту пред комисијом
Министарства здравља РС за струковног медицинско-лабораторијског технолога, односно
вишег лабораторијског техничара; лиценцу
издату од надлежне Коморе, односно решење о
упису у именик надлежне Коморе као струковни
медицинско-лабораторијски технолог, односно
виши лабораторијски техничар; доказ о радном
искуству у траженом звању (радна књижица
или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду
у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други доказ о
стеченом радном искуству); очитану личну
карту или фотокопију личне карте; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (трајни документ);
извод из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на презиме које је
кандидат променио приликом склапања брака);
уверење да кандидат није осуђиван (не старије
од 6 месеци); уверење да се против кандидата
не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не
старије од 6 месеци). Пријаве слати на наведену адресу Клинике, са назнаком „За јавни
оглас за пријем у радни однос на неодређено
време, са пробним радом – лабораторијски
техничар” или лично доставити у Одељење за
правне, кадровске, опште и техничке послове
Клинике. Приложена конкурсна документација
неће се враћати кандидатима. Пријавом на
јавни оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за правне, кадровске, опште
и техничке послове Клинике за неурологију и
психијатрију за децу и омладину. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који су доставили благовремене и
уредне пријаве на јавни оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања
итд.). Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана
истека рока за пријаву кандидата. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат је
дужан да достави, у оригиналу или овереном
препису (оверене од стране јавног бележника):
диплому (уверење) о стеченом високом образовању: на струковим студијама првог степена
(основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – стручни назив струковни
медицинско-лабораторијски технолог, на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – стручни
назив виши лабораторијски техничар, уверење
(потврду) о положеном стручном испиту пред
комисијом Министарства здравља РС за струковног медицинско-лабораторијског технолога,
односно вишег лабораторијског техничара,
лиценцу издату од надлежне Коморе, односно
решење о упису у именик надлежне Коморе као
струковни медицинско-лабораторијски технолог, односно виши лабораторијски техничар,

доказ о радном искуству у траженом звању
(радна књижица или уговор о раду или уговор
о радном ангажовању ван радног односа или
потврда о раду у радном односу или потврда о
радном ангажовању ван радног односа или други доказ о стеченом радном искуству), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (трајни документ),
извод из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на презиме које је
кандидат променио приликом склапања брака),
уверење да кандидат није осуђиван (не старије
од 6 месеци), уверење да се против кандидата
не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага
(не старије од 6 месеци), доказ о извршеном
здравственом прегледу, у складу са прописима, о поседовању здравствене способности
за обављање послова радног места лабораторијски техничар (не старији од 6 месеци), санитарну књижицу са уредним санитарним налазом
(не старијим од 6 месеци). Приликом заснивања
радног односа изабрани кандидат је дужан да
достави фотокопију нечиповане личне карте
или очитану чиповану личну карту. Уговор о
раду са изабраним кандидатом биће закључен
по достављању наведених докумената. Пре ступања на рад, изабрани кандидат је дужан да
достави фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња
П. А. Чарнојевића 15

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидати морају поседовати VII
степен стручне спреме, завршен медицински
факултет и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати треба да приложе: молбу, CV, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства
здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
15318 Мали Зворник, Рибарска 25
e-mail: dzmalizvornik@mts.rs

Дипломирани фармацеут –
медицински биохемичар

на одређено време до повратка
запослене са боловања, за рад
у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са хитном
медицинском помоћи, кућном
негом и лечењем, специјалистичкоконсултативном делатношћу и
лабораторијском, радиолошком и
ултразвучном дијагностиком, Одсек
лабораторијске дијагностике
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет,
положен стручни испит, лиценца за звање
дипломирани фармацеут – медицински биохемичар. Кандидат је дужан да уз пријаву на
оглас достави следећа документа: пријаву са
кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
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испиту, оверену фотокопију лиценце, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања на веб-сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити
објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије и сајту Дома здравља Мали
Зворник. Пријаве се подносе на адресу: Дом
здравља Мали Зворник, Рибарска 25, 15318
Мали Зворник, или у управи, сваког радног
дана од 7 до 15 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине – специјалиста у
операционим салама (специјалиста
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије)
УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит; положен специјалистички испит из
анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије; познавање најмање једног
страног језика; пожељно је претходно радно
искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања), оверен
препис или фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, оверен препис или фотокопију уверења о положеном специјалистичком
испиту из анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије, оверен препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако
га кандидат има), доказ о радном искуству у
струци након положеног испита на пословима
пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца), фотокопију лиценце, фотокопију личне карте или очитану личну
карту, биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит; познавање најмање једног страног
језика; пожељно је претходно радно искуство
у стационарним здравственим установама на
истим или сличним пословима. Кандидати су
обавезни да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања), оверен препис или
фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење, доказ о радном искуству у струци
након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне
карте или очитану личну карту, биографију са
адресом и контакт телефоном.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
4 извршиоца
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама
на истим или сличним пословима. Кандидати су
обавезни да доставе: оверен препис или фото-
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копију дипломе о завршеној основној школи
– II степен стручне спреме (са просечном оценом), доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну
карту (уколико лична карта поседује чип), биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. 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
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен 09.06.2021. године, у публикацији „Послови” поништава се за радно место:
доктор медицине специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације. У осталом делу
текст конкурса остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Томислава Секулића бб

1. Медицинска сестра – техничар
у амбуланти општег смера,
на одређено време
2 извршиоца

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, стоматолошки
факултет; на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); по
потреби едукација из дечије превентивне стоматологије и две године рада у струци.
Опис послова: прима пацијенте и врши све
прегледе из области своје струке, сарађује
са докторима специјалистима, лечи обољења
уста и зуба, врши екстракцију зуба, врши
заустављање постекстракционих крварења и
инцизију апсцеса, пломбира зубе, врши читање
Рö филмова, заједно са медицинском сестром
одговоран је за уредно вођење медицинске
документације и за уредност свог радног места, обавезан је да рационално троши лекове и
остали потрошни материјал, спроводи здравствено-васпитни програм, по потреби ради
послове описане код доктора специјалисте за
стоматолошку протетику, обавља систематске прегледе уста и зуба деце и омладине у
ординацији и на терену са израдом извештаја,
сарађује са педијатрима врши здравствено васпитање деце и омладине путем разговора предавања и демонстрација врши санацију сталних
молара пре уписа у основну школу испуњава
стручно медицински план рада ради све остале послове из домена своје струке, за свој
рад одговоран је непосредном руководиоцу и
начелнику службе.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа,
поштом или личном доставом у писарницу Дома
здравља на наведену адресу, IV спрат, соба бр.
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.

Национална служба
за запошљавање

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: средња медицинска школа,
општи смер, IV степен; положен стручни испит,
лиценца или решење о упису у надлежну комору.

2. Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: основно образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са
кратком биографијом, адресом, имејл-адресом
и контакт телефоном, кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце издате
од надлежне коморе или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оверену фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме);
личну карту (очитану); оверену фотокопију уверења о држављанству; лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове
за који се заснива радни однос. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке
о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.
д. директора. Одлука о избору кандидата који
ће бити примљени у радни однос биће донета
у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа. Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:
уверење да се против њега не води истрага
или кривични поступак (уверење издаје суд),
не старије од 6 месеци; уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа), не
старије од 6 месеци. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврху избора у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање. Пријаве са могу послати
поштом на адресу: Дом здравља Грачаница,
Грачаница – пријава на оглас, Томислава Секулића бб, 38205, АП К и М или доставити лично
у Дому здравља Грачаница, Служби за правне
послове, са назнаком за које радно место се
подноси пријава на оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање. Опис послова
за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних
места Дома здравља Грачаница.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Мајстор одржавања

средња стручна спрема, електро смер,
Служба за техничке послове,
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 85/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање
радног односа за послове је: радно искуство
у здравственој установи терцијарног нивоа
здравствене заштите на поменутим пословима
у трајању од 24 месеца. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; као
доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци
од стране надлежне службе здравствене установе на терцијарном нивоу здравствене заштите. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски
клинички центар Крагујевац. Оглас објавити
путем сајта Министарства здравља Републике
Србије, путем сајта Универзитетског клиничког
центра Крагујевац и у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Рок за
подношење пријава је осам (8) дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити
објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Универзитетски
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које
Бесплатна публикација о запошљавању

се радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ____
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Сервирка

за потребе Одељења за исхрану
болесника, Служба за техничке послове,
на одређено време од 6 месеци,
пробни рад 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места
Универзитетског клиничког центра Крагујевац.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома завршене основне школе; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати
су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене
документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетско клинички
центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије,
путем сајта Универзитетског клиничког центра
Крагујевац и у публикацији „Послови ”, Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра
Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће
Стишка бб

Доктор медицине изабрани лекар

у Служби за здравствену заштиту
одраслих, на одређено време до
повратка запослене са дужег одсуства
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова,
обавезни су следећи услови: завршен медицински факултет, VII/1 степен; положен стручни
испит; лиценца/чланство у Лекарској комори
Србије.
Опис послова: вршење пријема пацијената
без упута; обављање прегледа пацијената уз
коришћење лабораторијских анализа и прегледа, одређује потребну терапију; упућивање болесника на лечење у специјализоване
здравствене установе на здравствену комисију
(инвалидско-пензиону, за бање, ревизиону,
конзилијум, комисију вештака и др.) на основу
нађеног стања при прегледу, а у зависности од
врсте и тежине обољења; на основу претходно извршених анализа и потребних прегледа
давање стручног мишљења (лекарско уверење)
о радној способности, физичком и психичком
стању, врсти и тежини повреда и сл.; вршење
мање хируршке интервенције и инцизије у
превијалишту; контролисање стручног рада
медицинских техничара у превијалишту, на
медицинској документацији и друго; рад на
здравственом васпитању и подизању здравствене заштите грађана; рад на свом стручном
усавршавању; рад у истуреним амбулантама по
распореду; обављање и лакарских прегледа у
стану оболелог када то ситуација захтева; обавезан повремени рад на терену, у вези спровођења акција и мера здравствене заштите и
здравственог васпитања, у истуреним амбулантама и здравственим станицама према распореду и потреби службе; одговорност је за стручни
рад, радну дисциплину и материјалну потрошњу и утрошак средствима ризика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас потребно је доставити и: кратку биографију са бројем телефона и
адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте (очитане податке
са личне карте); оверену фотокопију лиценце/
решења о упису у комору; фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена
документа у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности. Кандидатима који не буду изабрани не
враћа се поднета документација. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Пријаве се подносе
лично или путем поште на адресу: Дом здравља
Мало Црниће Стишка бб, Поштански фах 70,
12311 Мало Црниће, са назнаком „Пријава на
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
30.06.2021. | Број 940 |
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица
Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра – техничар

на одређено време до повратка
раднице са дужег боловања, за рад
у ОЈ Дома здравља Сурдулица
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска сестра – општи смер, положен
стручни лиценца. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи општег смера, оверена фотокопија уверења, лиценца, извод из матичне књиге
рођених, венчаних за особе које су промениле
презиме, извод из евиденције незапослених,
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у срествима
јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Избор између
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног
колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица,
Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БУЈАНОВАЦ”
Бујановачка Бања бб
тел. 017/7651-292

1. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким оделењима
и у амбуланти
5 извршилаца

2. Помоћни радник на нези
болесника I
2 извршиоца

3. Помоћни радник на нези
болесника III у терапијском блоку
2 извршиоца

4. Кувар – посластичар
2 извршиоца

5. Конобар – сервир
2 извршиоца

6 Спремачица – собарица
7. Чистачица
3 извршиоца

8. Техничар одржавања одеће
9. Помоћни кувар
2 извршиоца

10. Помоћни радник на одржавању
јавних и зелених површина
2 извршиоца

11. Интерни благајник
12. Сарадник за угоститељство,
односе са јавношћу и маркетинг
13. Домар мајстор одржавања
14. Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: Опис посла за наведена занимања
је садржан у каталогу радних места, са којим
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ће кандидати бити упознати у виду додатних
информација и приликом заснивања радног
односа.
За радно место под бројем 1: завршена
средња медицинска школа, положен стручни
испит и лиценца за рад уколико је поседује.
За радна места под бројем 2, 11 и 13:
средња стручна спрема, било ког смера.
За радна места под бројем 3, 6, 7, 8, 9 и
10: завршена основна школа.
За радна места под бројем 4 и 5: III степен
стручне спреме – КВ.
За радно место под бројем 12: висока стручна спрема одговарајућег смера.
За радно место под бројем 14: завршена
средња физиотерапеутска школа са положеним
стручним испитом.
ОСТАЛО: Радни однос се заснива на одређено
време до 4 месеци са могућношћу продужетка
још за по месец дана, али не дуже од 6 месеци.
Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе:
CV – кратку биографију са назначеном адресом
становања и контакт телефон; оверену фотокопију дипломе, доказ о пложеном стручном
испиту, за које је по закону обавезна, сведочанство о завршеној основној школи за радна
места под бројем од 3 до 10; извод из матичне књиге рођених – фотокопију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаву доставити у затвореној
коверти, са назнаком „За оглас”, на адресу: Специјална болница за рехабилитацију Бујановац,
Бујановачка бања, 17520 Бујановац. Кандидати
ће бити обавештени о избору у року који неће
бити дужи од 30 дана. Оглас се објављује код
Националне службе за запошљавање и на вебсајту Министарства здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

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

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер
на одређено време до 12 месеци,
због повећаног обима посла,
у Одсеку за молекуларну
микробиологију у Центру
за микробиологију
5 извршилаца

Опис послова и радних задатака: Учествује
у надзору и извођењу анализа молекуларне
микробиолошке дијагностике. Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка
испитивања. Учествује у надзору и извођењу
процедуре контроле квалитета у области молекуларне микробиолошке дијагностике. Учествује у надзору и извођењу документације о
извршеним анализама. Одржава лабораторијску опрему. Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолошке
анализе. Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром
услуга на секундарном и терцијарном нивоу
здравствене заштите и установама на више
нивоа здравствене заштите. Учествује у надзору и одржавању изолата и референтних култура микроорганизама. Врши издавање резултата. Спроводи стандард добре лабораторијске

праксе, примену система квалитета. Врши проверу контролних тестова и контролу резултата под надзором одговорне особе. Учествује у
организовању, обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, знање рада
на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са
назнаком: „За конкурс – виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер (молекуларна микробиологија)”. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови” код
Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике
Србије и на огласној табли и интернет страници
ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

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

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

у Одсеку за медицински отпад
Одељења за животну средину и здравље
у Центру за хигијену и хуману екологију
Опис послова и радних задатака: Ради на прикупљању, обради података и изради извештаја
о праћењу система управљања медицинским
отпадом на територији Републике. Учествује
у евидентирању индикатора животне средине
из области медицинског отпада. Ради на формирању базе података о систему управљања
инфективним медицинским отпадом у здравственим установама у Републици Србији. Планира, организује и учествује у спровођењу
редовне спољне провере квалитета стручног
рада у управљању медицинским отпадом у
здравственим установама и другим облицима
здравствене службе. Врши прикупљање, евидентирање, контролу података и формира базу
података о спроведеним спољним проверама
квалитета стручног рада у управљању медицинским отпадом у здравственим установама
и другим облицима здравствене службе (приватна пракса) у Републици Србији. Врши анализу података и израђује годишњи извештај
о спроведеним спољним проверама квалитета
стручног рада у управљању медицинским отпадом у здравственим установама и другим облицима здравствене службе у Републици. Прати
стање загађености животне средине из области
медицинског отпада. Учествује у организовању
и спровођењу мера у ванредним ситуацијама из домена делатности Одсека. Учествује у
изради периодичних публикација по појединим
програмима из делатности Одсека. Извршава законску обавезу извештавања надлежних
установа из области коју прати у свом раду.
Учествује у извештавању Агенције за заштиту
животне средине о створеним и третираним
количинама отпада у Институту, као и о кретању опасног отпада. Пружа стручно-методолошку помоћ институтима/заводима за јавно
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здравље и осталим здравственим установама у
Србији. Организује и обавља едукацију запослених у здравству из области управљања медицинским отпадом и заштите животне средине.
Врши едукацију струковних санитарно-еколошких инжењера и виших санитарних техничара.
Обавља административно-техничке послове из
делокруга рада Одсека. Обавља рад на терену из домена послова Одсека и координира
сарадњу са трећим лицима. Учествује у изради
плана управљања медицинским отпадом установе и радног плана постројења. Прати иновације у области управљања отпадом у земљи и
иностранству. Ради на анализи, оцењивању и
давању мишљења на планове за управљање
медицинским отпадом. Обавља и друге послове
и задатке из делокруга рада Одсека по налогу
начелника Центра.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, знање енглеског језика; познавање рада на рачунару; организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са
назнаком: „За конкурс – виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер (медицински отпад)”. Само ће кандидати који уђу у ужи
избор бити обавештени о резултатима. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови” код Националне службе
за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан
Јовановић Батут”.

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

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

у Одсеку за здравствене прегледе
запослених у објектима под санитарним
надзором Одељења за епидемиолошки
надзор у Центру за контролу и
превенцију болести
Опис послова и радних задатака: Прикупља и
обрађује податке о болестима. Спроводи мере
за спречавање ширења заразних болести. Врши
надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада.
Врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша. Прикупља и
обрађује податке о кретању заразних болести
на територији Републике Србије. Прикупља
резултате лабораторијских потврђених случајева у оквиру надзора. Пружа техничку помоћ у
припреми стручно-методолошких препорука и
у организовању едукација здравствених радника. Ради на пословима по потреби здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води евиденцију
о корисницима, обавештава о резултатима и
заказује здравствене прегледе. Обавља и друге послове и задатке по налогу шефа Одсека и
шефа Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
Бесплатна публикација о запошљавању

студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци
у наведеном звању, знање рада на рачунару,
организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са
назнаком: „За конкурс – виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер (епидемиолошки надзор)”. Само ће кандидати који уђу
у ужи избор бити обавештени о резултатима.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови” код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије
и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС
„Др Милан Јовановић Батут”.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Спремач – спремачица

просторија у којима
се пружају здравствене услуге,
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве
са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома
здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној
адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а
изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем.

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

Виши радиолошки техничар
у дијагностици

за потребе Одсека за општу радиологију
УСЛОВИ: виша/висока струковна школа здравствене струке – струковни медицински радиолог; најмање 6 (шест) месеци радног искуства
у наведеном звању; положен стручни испит;
лиценца; предвиђен пробни рад у трајању
од 6 месеци. Кандидати су дужни да доставе:
кратку биографију; фотокопију личне карте;
фотокопију дипломе о завршеном образовању; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију
радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.);
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране
начелника служби здравствених установа на
меморандуму, времену проведеном на раду и
оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали,
Служба операционог блока
са стерилизацијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа – педијатријског или општег смера;
положен стручни испит; најмање шест месеци
радног искуства; лиценца; предвиђен пробни
рад у трајању од 6 месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.).

Спремач/спремачица

просторија у којима се
пружају здравствене услуге,
Служба операционог блока
са стерилизацијом
УСЛОВИ: основно образовање; најмање 6
(шест) месеци радног искуства; предвиђен
пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати
су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију сведочанства о
завршеној школи; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.).

Сервирка

на одређено време до три месеца,
за потребе Одсека за припремање хране
2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, 6 (шест)
месеци радог искуства на одговарајућим пословима. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
фотокопију радне књижице или другог доказа
о радном искуству кандидата (уговори о раду,
потврда послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство
о раду, додатно образовање или способљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
примају. Пријаве слати у затвореној коверти,
на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БУБИЦА”
11050 Београд – Звездара
Мехмеда Соколовића 18

Васпитач
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лиценца
за рад, неопходно радно искуство у раду са
децом предшколског узраста. Радни однос се
заснива на одређено време, подразумева рад у
сменама, место рада Београд – Звездара. Оглас
је отворен до 01.08.2021, а CV слати на e-mail:
bubicav@gmail.com.

Пословни центри НСЗ
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ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

1) Доктор медицине специјалиста
анестезиологије, реаниматологије
и интензивне терапије

за рад у Служби за анестезију са
реаниматологијом и амбулантом за бол,
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, положен специјалистички испит
из анестезије, реаниматологије и интензивне
терапије, VII/2 степен стручне спреме, решење
о упису у комору и важећа лиценца за рад.

2) Доктор медицине специјалиста
гинекологије и акушерства

за рад у Служби за гинекологију и
акушерство, на одређено време до
6 месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
завршен медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит из
гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, решење о упису у комору и важећа
лиценца за рад.
ОСТАЛО: Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места Опште болнице Бор. Кандидати
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне
за одлуку о избору кандидата. Кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду
дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и
оверене фотокопије потребне документације.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа на порталу Националне
службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља РС. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору кандидата донеће се у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Бор: www.borbolnica.org.
rs. Кандидати који не буду изабрани неће бити
посебно обавештени о резултатима огласа.
Приложена конкурсна документација неће се
враћати кандидатима. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу: Општа
болница Бор, Др Мишовића 1, 19210 Бор, са
назнаком: „За оглас” и бројем радног места за
које се конкурише.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремач/спремачица

просторија у болничким установама
специјализованим за психијатрију и
на психијатријским одељењима, на
одређено време због замене привремено
одсутне запослене, до повратка исте са
боловања
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе:
пријаву са личном и радном биографијом са
адресом становања и контакт телефоном;
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оверену фотокопију дипломе о школској спреми (захтева се основно образовање) и фотокопију личне карте. Приликом заснивања
радног односа изабрани кандидат је дужан да
достави лекарско уверење.
Опис послова: одржава хигијену просторија и
опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним
просторијама; одржава хигијену у заједничким
просторијама здравствене установе и околине
здравствене установе; води рачуна и одговара за рационалну и ефикасну употребу и потрошњу средстава и прибора за одржавање
хигијене; обавештава главну медицинску сестру – техничара одељења на коме ради о уоченим оштећењима; одржава хигијену санитарних
чворова, празни ноћне судове, врши дезинфекцију истих, износи смеће и чисти просторе
испред зграде у којој ради, учествује у доношењу и расподели хране, доноси односи и
дезинфикује сво посуђе, брише стаклене површине, пере завесе, риба подове и зидове, паје
фасаде зграде, једном недељно врши генерално спремање свих просторија, учествује у раду
одељењских састанака, врши разврставање
отпада на лицу места; одговорна је за потрошни материјал намењен за одржавање хигијене
и стара се о правилном трошењу истог; води
евиденцију дезинфекције и одговара за правилно вођење исте и радних раствора; спроводи
процедуре за спречавање интрахоспиталних
инфекција; одговара за сав инвентар са којим
је задужена и са којим рукује; учествује у припремању инвентара за расход и за инвентарисање (годишњи попис);
ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве кандидата
је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Обавештење о избору кандидата
кандидатима ће бити достављено у року од 30
дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви”
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића
85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком: „За
оглас за пријем у радни однос” или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину
ОБ Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
за време мировања радног односа
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби за ортопедију
и трауматологију ОБ Крушевац,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства

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

3. Медицинска сестра – техничар

у операционој сали, за рад у Одсеку
анестезије за једнодневну хирургију,
дијагностичко-терапијске процедуре
и специјалистичко-консултативене
делатности у Служби за анестезиологију
и реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима ОБ Крушевац,
ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског
одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање годину дана радног искуства у наведеном
звању.

4. Медицинска сестра – техничар

у трансфузиологији за рад у Болничкој
банци крви Службе за трансфузиологију
при Заједничким медицинским
пословима ОБ Крушевац, на одређеоно
време ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског
одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
или лабораторисјког смера, V степен, стручни испит, лиценца, завршен специјалистички
испит за рад у служби за трансфузију крви, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремач/спремачица

просторија у којима се
пружају здравствене услуге,
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом: завршено основно образовање. Кандидат треба да достави: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе
о завршеној основној школи. Предност имају
кандидати са претходним радним искуством.
Рок за пријављивање на јавни оглас је 8
дана од објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање, на званичној веб-страници Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома
здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом
заснивања радног односа достави лекарско
уверење о способности за рад. Пријаве са
траженом документацијом слати на адресу:
Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са
назнаком „За конкурс – не отварати”.

5. Медицинска сестра техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одељењу за стационарно лечење
у Служби за педијатрију ОБ Крушевац,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или
педијатријског смера, IV степен, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 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.
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Поред напред неведеног, за радно место бр.
4: оверену копију дипломе завршеног специјалистичког испита за рад у служби за трансфузију крви; за радно место бр. 3: доказ о радном искуству. 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, искључиво поштом а на наведену адресу. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ
Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време, а најдуже до
30.09.2021. године, ради замене дуже
одсутног запосленог, у ванболничком
породилишту у Служби стационара
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром
(бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020):
четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил – гинеколошко-акушерска сестра; положен стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколошко-акушерска сестра.
Заинтересовани кандидати за рад на пословима гинеколошко-акушерска сестра/бабица
у ванболничком породилишту у Служби стационара, уз пријаву на оглас, подносе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним
огласом; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце издате од надлежне коморе / оверена
фотокопија решења о упису у именик Коморе;
уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); фотокопију личне карте
или извод очитане личне карте; кратку личну
и радну биографију (CV) са адресом и контакт
телефоном и имејл-адресом.

Возач у санитетском превозу

у Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи, санитетским
превозом, кућним лечењем и негом, на
одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, а најдуже до
годину дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром
(бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020):
средње образовање; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати за рад на
пословима возача у санитетском превозу у
Служби опште медицине са хитном медицинБесплатна публикација о запошљавању

ском помоћи, санитетским превозом, кућним
лечењем и негом, уз пријаву на оглас подносе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним
огласом; оверену фотокопију возачке дозволе;
лекарско уверење о здравственој способности
за управљање моторним возилом; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; фотокопију личне карте или извод очитане личне карте; кратку личну и радну биографију (CV) са адресом и контакт телефоном и имејл-адресом.
ОСТАЛО: Описи послова за наведена радна
места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља
Љубовија (са стационаром), бр. 169/2018,
448/2018, 114/19 и 703/2020 и кандидатима су
доступни на увид у просторијама правне службе
Дома здравља Љубовија са стационаром, радним данима од 14 до 15 часова. Рок за пријаву
кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос код Националне
службе за запошљавање у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе лично у просторијама
правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром, или поштом на адресу: Дом здравља
Љубовија, Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Документација тражена јавним
конкурсом подноси се у затвореној коверти,
затвореној на начин да се приликом отварања
исте може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. У складу са
чл. 9 став 3 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр.
96/2019), одлуку о избору кандидата, који су
се пријавили за наведена радна места, доноси
директор Дома здравља Љубовија са стационаром. Уколико буде потребно кандидати који су
се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања итд.), о
чему се сачињава записник. 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. Податке прикупља и податке обрађује
правна служба Дома здравља Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити обавештени о
избору најкасније у року од 30 дана од дана
истека рока за пријаву кандидата. Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације на контакт телефон:
015/561-898 или лично у просторијама правне
службе Дома здравља Љубовија са стационаром. Са изабраним кандидатима биће закључен
уговор о раду у складу са Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – ОУС, 113/2017 и
95/2018 – аут. тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, брoj 96/2019).

АПОТЕКА „ДЕНТАЛ”
18430 Куршумлија, Немањина 14

Радник у апотеци
место рада: Ниш
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут. Заинтересовани кандидати
пријаве шаљу на мејл-адресу: apotekamba@
hotmail.com.

Радник у апотеци

место рада: Ниш, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар. Заинтересовани кандидати пријаве
шаљу на мејл-адресу: apotekamba@hotmail.com.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД
Нови Сад
Футошка 68

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
Опис посла: организује и руководи радом
Одсека за рачуноводство; врши надзор и
контролу благајне, ликвидатуре, фактурисања, материјалног књиговодства, књиговодства основних средстава са обрачунима
амортизације и ревалоризације, купаца и
добављача, свих потраживања и свих обавеза, других аналитичких евиденција, главне
књиге, послова контирања и билансирања,
обрачуна зарада као и свих других обрачуна
и евиденција од значаја за правилно, тачно
и ажурно вођење рачуноводства; стара се о
координацији рада између рачуноводства и
других организационих јединица нарочито у
погледу формирања књиговодствених исправа и у том смислу даје смернице и упутства
запосленима на тим пословима (болничке услуге, лекови, материјал и други материјални трошкови за које се врши обрачун и
фактурисање); врши балансирање прихода
и расхода; води евиденције о реализованим
финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана; одговоран је за
ажурност рачуноводства и поштовање рокова
прописаних законом или другим прописима
о рачуноводству и финансијском пословању;
контролише израду финансијских прегледа,
анализа и извештаја; руководи припремом
и израдом финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја
о пословању (завршног рачуна); редовно
информише и обавештава директора о свим
променама које су од значаја за правилно
руковођење, законитост рада и испуњавање
планских и програмских задатака; подноси извештаје директору ради презентирања
надлежним органима и институцијама, за потребе органа управљања периодично, и другим случајевима у складу са делокругом свога
рада по налогу директора; организује израду
и састављање периодичних и годишњих обрачуна и њихово достављање надлежној служби у законом прописаним роковима; израђује
и саставља периодичне извештаје и завршни
рачун и учествује у изради извештаја о пословању; саставља Годишњи извештај о раду и
пословању; учествује у изради Плана рада по
утврђеној методологији, Финансијског плана
у складу са прописима о Буџету и платформом РФЗО, као и Финансијског плана сопствених средстава, презентује га и образлаже
директору ради усвајања од стране органа
управљања; сарађује са органима контроле,
омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у
складу са важећим прописима; прати правне
прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења
финансијских средстава; врши контролу и
надзор над радом одсека у целини и сваког
појединачног посла и одговоран је за рад
одсека; подноси редовне извештаје директору из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове који су у домену рада Одсека и
по налогу директора установе; за свој рад је
одговоран је директору установе.
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УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, знање рада на рачунару, 5 година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе
о испуњености услова огласа. Као докази о
испуњености услова огласа подноси се диплома о завршеном факултету, доказ о радном
искуству (потврда послодавца, уговор о раду,
радна књижица или други доказ о радном
искуству). Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске болести
Нови Сад, Футошка 68, са назнаком: „За јавни оглас за радно место: руководилац финасијско-рачуноводствених послова”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања итд.). Ако
последњи дан рока пада у нерадни дан (субота
и недеља) или на дан државног празника, рок
за подношење пријаве истиче првог нарадног
радног дана. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

Доктор медицине

на одређено време до повратка
запослене са привремене спречености
за рад преко 30 дана
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни испит; лиценца. Кандидати за радно место морају предати: кратку
биографију (CV); пријаву на оглас; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверена фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом
образовању у звању наведеног у огласу.

Кувар

на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати за
радно место морају предати: кратку биографију
(CV); молбу; оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образовању.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Кувар

на одређено време до повратка
запослене са привремене спречености
за рад преко 30 дана
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати за
радно место морају предати: кратку биографију
(CV); молбу; оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образовању.

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
УСЛОВИ: високо образовање: на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу.

Истраживач/аналитичар
УСЛОВИ: образовање: на основним студијама
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСБП, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембар 2005. године;
знање рада на рачунару. Кандидати за радно
место морају предати: кратку биографију (CV);
пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању
дипломираног економисте.
Напомена: У пријави на оглас, поред осталих
података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Пријаве са
потребним доказима достављају се поштом на
следећу адресу: Цара Лазара 253, Ковин, 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.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СТАРЕ
„ИСТОК СВИТАЊЕ” ДОО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Новоражањска 14

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: за директора центра за социјални
рад може бити именован: држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије);
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног
искуства у струци. Уз пријаву са биографијом,
кандидати су дужни да доставе и: фотокопију
личне карте; извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и образовању; уверење
о држављанству; потврду о радном искуству
у струци; програм рада за мандатни период. Кандидати треба да доставе и доказе: да
имају општу здравствену способност; да нису
осуђивани; да се против кандидата не води
кривични поступак, односно да није поднет
захтев за спровођење истраге или одређених
истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за
које се гоњење предузима по службеној дужности. Конкурсна документација не може бити
старија од шест месеци. Пријаве са траженом
документацијом подносе се у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, на адресу: Центар за социјални
рад општине Ражањ, Новоражањска 14, 37215
Ражањ, са назнаком „Конкурс за именовање
директора”. Лице задужено за давање информације о конкурсу: Драган Павловић, стручни радник за управно-правне послове Центра
за социјални рад општине Ражањ, телефон:
037/3841-246, сваког радног дана до истека
рока за подношење пријава, од 07.30 до 15.00
часова, или путем електронске поште: razanj.
csr@minrzs.gov.rs. Конкурс објавити на интернет страници Национале службе за запошљавање и на огласној табли Центра за социјални
рад општине Ражањ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

„OD SRCA & HERZEN GERN” DOO
PETROVARADIN

21131 Петроварадин, Чајковског 6
e-mail: biljana.momcilovic@agencija-odsrca.com

Неговатељица
2 извршиоца

11000 Београд
Павла Поповића 3

Медицинска сестра
на одређено време
на три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра. Рад у сменама и ноћни рад (обезбеђена
исхрана).

Кувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, искуство
пожељно.
ОСТАЛО: Оглас остаје отворен до попуне,
додатне информације на број: 064/1841-747.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било
ком занимању, основна информатичка обука
(Windows, Word, Explorer, Excel, Outlook), немачки језик – средњи ниво, обука за неговање старих лица, обезбеђена исхрана и превоз, пробни
рад.

Медицински радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, основна информатичка обука (Windows, Word, Explorer, Excel, Outlook),
немачки језик – средњи ниво, возачка дозвола Б категорије, обезбеђена исхрана и превоз,
пробни рад. Пријаве за запослење слати на
горенаведену имејл-адресу.

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

Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство
„KAIZEN” DOO SMEDEREVO
Смедерево, Шалиначка бб
е-mail: posao@kaizen.rs

Консултант планирања и
производње

на одређено време 6 месеци
Опис посла: креира и води план производње;
контролише улазни и излазни магацин, као
и рад свих производних линија; доставља
нопходне податке и узорке производа; припрема дневне извештаје за продуктивност
производње; прати план производње и доставља одговарајуће извештаје руководиоцима
одељења; контролише примену прописаних
процедура рада; активно ради на унапређивању процедура рада; шаље информације о
готовим РФ производима, спремним за извоз,
стању залиха готових производа и репроматеријала; организује испоруку робе; припрема
пратећу документацију за Одељење спољне
трговине; убацивање и ажурирање података
у одговарајућим системима; додељује задатке
сваком члану тима на основу њихових компетенција и потреба производње; координира
производним процесима; координира радом
свих производних одељења предузећа; састаје
се са менаџментом по потреби ради давања
извештаја о напретку производње.
УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 ниво образовања
текстилне или било које друге струке; без обзира на радно искуство; основно знање рада на
рачунару; турски језик – средњи ниво. Услови
рада: рад у једној смени – пре подне, пробни рад 3 месеца, послодавац сноси трошкове
превоза до 40 км удаљености од места рада.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на телефон: 026/4155619 (особа за контакт: Емилија Ђурић), или
своје пријаве да доставе путем имејла (у имејлу
је потребно нагласити назив радног места).

KAPPA STAR RECYCLING
11260 Умка, 13. октобар 1

Kappa Star Recycling је овлашћени оператер
за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада. Kappa Star Recycling
је основан 2010. године, првобитно као Папир
сервис ФХБ. Током десет година пословања
постао је лидер у области прикупљања отпадног папира и других врста амбалажног отпада на територији Србије. На годишњем нивоу
сакупи и превезе преко 110.000 тона отпадног
папира, ПЕТ-а, стакла и фолије. Све количине прикупљеног старог папира се прераде у
фабрикама за произовдњу картона и хартије у
Србији. Kappa Star Recycling своју делатност
обавља кроз мрежу рециклажних центара који
се налазе у Београду и већим градовима широм
Србије.
Kappa Star Group (www.kappastar.com) је
производно оријентисана холдинг компанија,
коју чини 6 чланица: Фабрика бисквита „Jaffa”
д.о.о. Црвенка, Фабрика кондиторских производа „Банини” д.о.о Кикинда, Фабрика картона
Умка, Kappa Star Recycling, Еко Стар Пак и KSG
Logistics. Чланице Kappa Star Group сврставају
се у водеће произвођаче у оквиру делатности у
којима послују.
Искористите ову прилику и придружите нам
се – тражимо искусног, амбициозног и вредног
кандидата у сектору Одржавање, за позицију:
Бесплатна публикација о запошљавању

Механичар

у Сектору одржавања опреме
за балирање старог папира,
место рада: Умка, Београд
Основне обавезе и одговорности: одржава и
сервисира опрему за производњу, балирање
старог папира и пратећу опрему и одговара за исправно одржавање, сервисирање и
застоје, у складу са стандардима квалитета и
безбедности и здравља на раду. Надгледа рад
опреме и уређаја (пресе и слично), обавља
редовне и ванредне прегледе, одговара за
редован обилазак производње и праћење
рада опреме и уређаја. Утврђује неправилности у раду опреме и уређаја и евидентира их у
радни налог одржавања. Отклања неправилности и одговара за квалитет и ефикасност
извршених радова. Обавља редовне сервисе
опреме, одговара за сервисирање у прописаним роковима. Обавља браварске послове при
инвестиционим радовима. Препоручује евентуалне ванредне сервисе на опреми. Обавља
радове на монтажи и учествује у пуштању
нове опреме у рад.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме –
машинска, техничка или електро струка; возачка дозвола Б категорије; пожељно минимум 1
година радног искуства на истим или сличним
пословима; одговорност и посвећеност послу.
Нудимо вам рад у динамичном и захтевном
окружењу, са приликама за лични развој и
напредовање. Пропратно писмо и биографију
можете доставити најкасније до 22.06.2021.
године.

„УНИПРОМЕТ” ДОО
32000 Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 032/357-040

Радник у погону топлог цинковања
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа; предност
имају кандидати са искуством на истим или
сличним пословима. Рад је организован у две
смене. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на контакт тел.
032/357-040, особа за контакт Драгана Мутаповић.

„RODA PACKAGING” DOO
Опово, Братства јединства 91

Помоћни радник

на одређено време 3 месеца,
место рада Добановци
100 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно
радно искуство, али није неопходно.

Оператер на машинама

на одређено време 3 месеца,
место рада Добановци
100 извршилаца

„FORTACO WINCHES” DOO

34230 Гружа, Салаши бб
тел. 062/8856-953
e-mail: Aleksandra.Milasinovic@fortacogroup.com

Бравар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар или
у било ком занимању; минимум 1 година радног
искуства; читање техничких цртежа.

Технолог – ЦНЦ програмер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машински инжењер; минимум 1 година радног искуства; читање техничких цртежа, познавање
технологије машинске обраде на ЦНЦ машинама; енглески језик – виши ниво; познавање
рада на рачунару – напредни ниво.

Столар – радник на паковању и
утовару производа
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, техничка
струка, минимум једна година искуства на сличним пословима.

Електро пројектант и контролор
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме,
инжењер електротехнике; знање енглеског
језика виши ниво; минимум 1 година рада у
струци; напредни ниво рада у Microsoft office
софтверском пакету.

Контролор заваривања
и гасног сечења

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње стручно образовање у четворогодишњем трајању;
минимум 1 година радног искуства; читање техничких цртежа, коришћење мерне опреме.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу на
e-mail: Aleksandra.Milasinovic@fortacogroup.com
или да позову на следећи телефон: 062/8856953, најкасније до 24.07.2021.

„ВАРВАРИН ВОЋЕ” ДОО ВАРВАРИН
37260 Варварин, Слободе 208
тел. 062/471-590

Послужилац секција у производњи
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме
машинске, електротехничке или експлоатационе струке. Услови рада: рад у сменама, плата
од 80.000 до 100.000 динара. Заинтересовани
кандидати могу се јављати на контакт телефон:
062/417-590 (особа за контакт Алевтина Базић).
Рок за пријављивање на конкурс је 24.07.2021.
године.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно
је радно искуство на машинама за производњу,
али није неопходно.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 25.07.2021.
године. Рад у сменама (6-14 h, 14-22 h, 22-6
h), ноћни рад, обезбеђен превоз. Пробни
рад. Начин конкурисања: телефон 064/8660355, радна биографија на: tijana.gutic@
rodapackaging.com.
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ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА „СТРУЈКО”
18000 Ниш, Девете бригаде 59

Електричар

рији са нижом температуром од 8 до 10 степени. Слање пријаве за запослење мејлом. Рок за
пријављивање је 05.07.2021. године.

„ГРАДИС” ДОО

21000 Нови Сад
тел. 064/1237-202
e-mail: gradis@sbb.rs

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
„КРУШИК – ПЛАСТИКА” АД

на одређено време за рад у Нишу и
Смедереву
10 извршилаца

Помоћни прерађивач дрвета

УСЛОВИ: средња стручна спрема, електро
струке; пожељно радно искуство у постављању
електроинсталација; возачка дозвола Б и Ц
категорије. Заинтересовани кандидати јављају
се на контакт телефон: 062/248-900 и 062/248902 или пријаве са биографијом шаљу на
мејл-адресу: batadinic@gmail.com.

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било ком занимању. Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон. Рок за
пријављивање је 17.07.2021. год.

„МИНГ КОВАЧНИЦА” АД

21000 Нови Сад
Каће Дејановић 52
тел. 064/1609-996
e-mail: todor.janic@gmail.com

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 95

Руковалац на термичкој обради
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: машинска струка, без обзира на степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу: laboratorija@
mingbgd.com или се јављају на контакт телефон: 063/416-582.

„УРБАН ЕНТЕР” ДОО
18000 Ниш, Епископска 77

Машински столар – обрада и
профилисање дрвета
за рад у Белотинцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме,
пожељно радно искуство. Место рада: Белотинац, општина Дољевац. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу: boris@
urbanenter.rs или се јављају на контакт телефон: 064/4481-253.

„ОЛИМПИАС СРБ” ДОО
18000 Ниш, Пантелејска 58

Оператер у бојачници
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и врсту занимања. Опис посла: утовар
материјала у машине и истовар материјала из
машина, праћење и контрола циклуса бојења
са циљем завршавања програма који је назначен од софтвера или шефа бојачнице, мерење
и додавање хемикалија на основу упутстава
добијених од софтвера или шефа бојачнице,
обављање других послова на захтев предпостављеног.

Чишћење машина у ткачници
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира
на занимање. Опис послова: контролисање и
обезбеђивање исправног одржавања машина у
служби, обављање свакодневног редовног одржавања машина, обављање дубинског и планског одржавања машина, посебна демонтажа
машина које захтевају дубинско чишћење растварачима, обављање тромесечног одржавања,
проверавање стања точкова, обављање других
послова на захтев претпостављеног. Заинтересовани кандидати радну биографију достављају
на мејл-адресу: prijava.serbia@olimpias.com или
на портирницу послодавца или се јављају на
контакт телефон: 018/415-6069.
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на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца

14253 Осечина, П. Ј. Комирићанца 35
тел. 014/3451-435

Оглас објављен дана 02.06.2021. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

„ЈАНИЋ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ”
ДОО НОВИ САД

Заваривач

на одређено време од 1 месец

Бравар

на одређено време од 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у
било ком занимању, возачка дозвола Б категорије, рад теренски изван просторија послодавца, обезбеђен превоз, смештај и исхрана, пробни рад. Слање пријаве за запослење мејлом,
јављање кандидата на горенаведени контакт
телефон. Рок за пријављивање је 21.07.2021.
године.

„НОВИ ДОМ” ГП ДОО ЖАБАЉ
тел. 064/112-7688
e-mail: novidomgp@gmail.com

Сарадник пројектант

на одређено време од 2 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани инжењер архитектуре,
енглески језик, средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, достављање радних биографија на увид. Рок за
пријављивање је 17.07.2021.

„NUTRI SWEET” DOO NOVI SAD
21203 Ветерник, Сомборска рампа 25
тел. 061/6160-503
e-mail: fruit.line2015@gmail.com

Помоћни радник у производњи
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме
у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије. Слање пријаве за запослење мејлом,
јављање кандидата на горенаведени број
телефона.

„CORP. JVJV“
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад
Булевар војводе Степе 12
тел. 064/6455-689
e-mail: jelena.pavlovic@corpjvjv.com

Радник у прехрамбеној
производњи – сечење, рендање
и слајсовање сира
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме
у било ком занимању, рад на машини у просто-

Посао се не чека,
посао се тражи
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Саобраћај и везе / Пољопривреда / Култура и информисање

Саобраћај и везе
„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ” ДОО,
ПРОКУПЉЕ
Прокупље
Милена Јовановића 15
е-mail: seftkp@kprevoz.co.rs

Прегледач железничких кола

место рада: Београд (1), Нови Сад (1),
Суботица (1), Пирот (1)
4 извршиоца
Опис посла: технички преглед железничких
кола и возова, утврђивање неисправности и
оштећења на железничким колима и одређивање правилних поступака са њима.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка
школа – прегледач железничких кола; без
обзира на радно искуство; основно познавање
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије – услов. Обезбеђен смештај, превоз и
исхрана; теренски рад, рад у сменама, ноћни
рад, рад ван просторија послодавца. Радно
место са повећаним ризиком. Дужина радног
времена 12 сати дневно. Трајање конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве да доставе путем мејла или да се јаве
на телефон: 064/8744-377, особа за контакт:
Дејан Перић.

„УНИПРОМЕТ” ДОО
32000 Чачак
Булевар ослободилаца Чачка 92а
тел. 032/5360-040

Возач у међународном транспорту
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има најмање годину дана
радног искуства на наведеним пословима, без
обзира на занимање и степен стручне спреме;
обавезна је возачка дозвола Ц и Е категорије.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт тел. 032/5360-040.
Особа за контакт Драгана Мутаповић. 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 (уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

„НОВАК КОМЕРЦ” ДОО
18000 Ниш, Мајаковског 20

Радник на линији техничког
прегледа
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме,
ауто-механичар; радно искуство: 12 месеци;
возачка дозвола А и Б категорије. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу:
nebojsa.novak@yahoo.com или се јављају на
контакт телефон: 063/400-338.

Пољопривреда
ЗЗ „КАЋ”

21000 Нови Сад, Краља Петра I 11
e-mail: ozz.kac@gmail.com

Директор

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у било
ком занимању, рад у сменама, рад ван простоБесплатна публикација о запошљавању

рија послодавца. Слање пријаве за запослење
мејлом или поштом на горенаведену адресу.
Рок за пријављивање је 08.07.2021.

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12223 Голубац, Цара Лазара 1

Виши књижничар
Опис послова радног места: учешће у
набавци, одабиру и провери библиотечке
грађе; библиографска и садржинска обрада
библиотечке грађе; учешће у формирању
и одржавању информационо-рефералних
инструмената; организација, систематска и
делимична ревизија фондова; спровођење
мера одговарајуће заштите фондова;
конзервација и рестаурација библиотечке
грађе; прикупљање и обрада статистичких
података и извештаја и израда статистичких
прегледа; учешће у библиографској и
садржинској обради грађе, прикупљање,
евидентирање и обрада документационе грађе;
анкетирање, обрада података и извештаја,
аналитичка и статистичка обрада; учешће у
откупу, претплати, размени и обради грађе;
прикупљање података за рефералне и друге
базе података; упис програма, уношење
исправки, контрола готових информација
и израда информативних публикација, рад
с корисницима; контролише рад спољних
сарадника везано за Фолклорни ансамбл који
послује у оквиру библиотеке (кореограф);
организује наступе Фолклорног ансамбла,
гостовања других КУД-ова на манифестацијама
чији је организатор библиотека и врши пријем
гостију; врши и друге послове по налогу
управника.

да садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, јединствени матични број
грађана, адресу становања, контакт телефон,
податке о стеченом образовању, назнаку за
које радно место учесник конкурише, податке
о врсти и дужини радног искуства са кратким
описом послова на којима је учесник радио до
подношења пријаве на конкурс, уколико је имао
радног искуства. У пријави могу бити наведени
и подаци о евентуалном стручном усавршавању
учесника и подаци о посебним областима
знања. Уз пријаву на конкурс учесник доставља
и следеће доказе: оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, доказ о одговарајућој стручној
спреми за радно место на које конкурише,
доказ о радном искуству, оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, уверење да против кандидата није
покретнута истрага, нити подигнута оптужница,
односно да се не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван казном затвора дуже од 6 месеци
(не старије од 6 месеци) и лекарско уверење
о општој здравственој способности. Време
и место провере оспособљености, знања и
вештина кандидата биће одређени накнадно,
након истека рока за подношење пријава на
конкурс. Кандидати ће о обављању разговора
са комисијом бити обавештавани телефоном
или на други погодан начин. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу: Марија
Живановић Илић, в. д. управника Народне
библиотеке „Вељко Дугошевић” Голубац,
контакт телефон: 012/678-136 и 062/310-003.
Овај оглас објављује се у публикацији „Послови”, на огласној табли Народне библиотеке
„Вељко Дугошевић” Голубац и на веб-страници
Народне библиотеке „Вељко Дугошевић”
Голубац: www.bibliotekagolubac.rs.

УСЛОВИ: виша стручна спрема, VI степен
свих струка; положен стручни испит за вишег
књижничара; најмање једна година радног
искуства; познавање рада на рачунару; услови
за заснивање радног односа предвиђени
члановима 24 и 26 Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење) и чланом
45 став 1 Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005 – испр.,
83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр.,
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018
и 157/2020). Критеријуми за оцењивање у
изборном поступку: године радног стажа,
радно искуство на пословима библиотечког
вишег књижничара, положен стручни испит
за вишег књижничара, познавање и употреба
опреме Cobiss3 програма (преузимање записа
и фонда и Каталогизација), искуство у обради
библиотечког фонда, искуство у организацији
и вођењу КУД-а, познавање рада на рачунару
и мишљење комисије о знањима и вештинама
кандидата. Проверу знања и вештина које се
оцењују у изборном поступку потребних с
обзиром на описано радно место, извршиће
конкурсна комисија увидом у доказе приложене
уз пријаву и обављањем усменог разговора са
кандидатима.
ОСТАЛО: Општи услови за оглашено радно
место: пријава на конкурс може се поднети
на адресу Народна библиотека „Вељко
Дугошевић”, Цара Лазара 1, 12223 Голубац са
назнаком: „За јавни конкурс”. Рок за пријављивање и подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријава на конкурс мора

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
30.06.2021. | Број 940 |
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Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
1. Редовни професор за ужу
научну област Eксплоатација
телекомуникационог саобраћаја и
мрежа
2. Редовни професор за ужу
научну област Eксплоатација
телекомуникационог саобраћаја и
мрежа
3. Редовни професор за ужу научну
област Друмски и градски транспорт
путника
4. Редовни професор за ужу научну
област Економија и маркетинг у
саобраћају и транспорту
5. Ванредни професор за ужу научну
област Ваздухопловна превозна
средства
на одређено време од 5 година

6. Асистент за ужу научну област
Техничка експлоатација и
одржавање транспортних средстава
на одређено време од 3 године

7. Сарадник у настави за ужу научну
област Планирање, моделирање,
експлоатација, безбедност и
еколошка заштита у железничком
саобраћају и транспорту
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17),
Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је
15 дана. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, дипломе, списак
радова и радове), доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања. Кандидат за директора треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закони, 10/19 – даље Закон). Кандидат треба да: 1. има одговарајуће образовање прописано чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона
за васпитача и стручног сарадника; 2. поседовање дозволе за рад (лиценце); 3. има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 4. има обуку и положен
испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност); 5. има држављанство Републике Србије; 6. знање српског језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 7.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 8. најмање 8 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора установе може да обавља лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за васпитача, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Докази о
испуњености услова под 1), 2), 4), 5), 6), 7) и
8) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 3) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на
конкурс кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од 2
године од дана ступања на дужност); потврду
о радном стажу у области васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену

фотокопија уверењу (не старије од 6 месеци)
из надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ
о знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује; доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора
установе); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора установе. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир. Пријаве се достављају
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс
за директора”, препорученом пошиљком или
лично на горе наведену адресу. Сва потребна
обавештења о конкурсу могу се добити на број
телефона: 069/1515-600.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин
Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање,
медицинска школа, смер медицинска сестра
– васпитач, одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена – основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије
на којима је оспособљена за рад са децом јасленог узраста – васпитач. Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закони, 10/19), а то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; 3. да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављанство
Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик
на којем се 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.
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар на
конкурс кандидат доставља: биографију (CV),
доказ о одговарајућем образовању (оверену
копију дипломе/уверења), уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оверена копија
или оригинал, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (оверена копија
или оригинал). Доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику.
Доказ о здравственој способности доставља
кандидат који буде изабран, непосредно пре
закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору медицинске сестре – васпитача конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс могу се доставити
путем поште или донети лично на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за радно
место медицинска сестра – васпитач (навести
радно место за које се кандидат пријављује)”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област
Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – математичке науке, доктор математичких наука, доктор наука – рачунарске науке,
доктор рачунарских наука.

Ванредни професор за ужу научну
област Астрофизика
на одређено време од 60 месеци,
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – астрономске науке, доктор астрономских наука, доктор астрономије.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 –
др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања
потребно је поднети: молбу, биографију, оверену копију дипломе, списак научних радова и
сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на наведену
адресу или лично предати у Секретаријат, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Земун, Немањина 6

Оглас објављен у публикацији „Послови”
12.05.2021. године, поништава се у целости
због техничке грешке. Овим путем се извињавамо оглашивачу. Исправан оглас је објављен
23.06.2021. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ”

11400 Младеновац
Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385
e-mail: sekretaroskdj@gmail.com

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабран кандидат који испуњава услове прописане члановима 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 и 6/20), и то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе,
стечено: 1. на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, с тим
да студије првог степена морају бити из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року
од две године од ступања на дужност). Докази о испуњености услова из чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон и 10/19 и 6/20), под тачкама 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду, услове из тачака бр. 6–7 утврђује Коми-

сија, доказ из тачке 8 кандидат доставља само
уколико исти поседује. 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
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон и 10/19 и 6/20), за директора школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
– др. закон и 10/19 и 6/20), 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.
Кандидат који се пријављује на радно место
директора школе попуњава пријавни формулар (htp://www.mpn.gov.rs) на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и одштампани пријавни
формулар прилаже уз следећу документацију:
1. биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора
школе, 2. диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању (оригинал или оверен
препис или оверена копија, уз мастер диплому
прилаже се и диплома основних студија оверен
препис или оверена копија), 3. уверење о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за
наставника, односно стручног сарадника – дозволу за рад (оригинал или оверен препис или
оверена копија), 4. потврду о раду у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 5. уверење из казнене
евиденције у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење МУП-а, не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија), 6. уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница
(оригинал или оверена копија, не старије од
6 месеци), 7. уверење о држављанству (оригинал или оверен препис или оверена копија),
8. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверен препис или оверена копија, његовим прилагањем отклања се могућност евентуалне грешке приликом утвђивања идентитета
кандидата, повезаност презимена у дипломама посебно за особе женског пола и спречава могућа злоупотреба, с обзиром да наведени документ садржи више идентификационих
података у одсносу на личну карту), 9. доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује, 10. резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе),
11. лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора којим се регулише статус
изабраног директора), 12. уверење о положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора школе), 13. доказ о знању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику).
14. фотокопију личне карте или очитану личну
карту. Сва потребна документација се подноси
у оригиналу или овереним преписима / копија30.06.2021. | Број 940 |
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ма, како је наведено у тексту конкурса. Пријава
на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу школе:
ОШ „Коста Ђукић” Младеновац, Краља Петра
Првог 339, у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за избор директора”, у року од 15 дана
од дана објављивања кокурса. Неблаговремене
пријаве неће се узети у 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. Када истек конкурсног рока за пријем
пријава пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан. Непотпуне пријаве се неће узимати у
разматрање. Неоверене фотокопије се неће
узимати у разматрање. Под потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу
садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове конкурса. Комисија за избор
директора ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Решење о именовању директора биће
достављено свим учесницима конкурса, у законом предвиђеном року. Све информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе
на број телефона: 011/8231-385 и имејл-школе:
sekretaroskdj@gmail.com, сваким радним даном
од 09 до 13 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
Ванредни професор за ужу научну
област Систематска теологија
тежиште истраживања:
Упоредно богословље

2) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Војно машинство – системи
наоружања
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени члановима 74 и 75 Закона о
високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

3) Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Хидрауличне
машине и енергетски системи

члана 74 став 6 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и одредбама чл. 1, 6, и 24 Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
200 од 23.11.2017. године), у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Доставити пријаве са прилозима: биографија,
списак стручних радова објављених у научним
часописима или зборницима, са рецензијама,
диплома о одговарајућој стручној спреми, изјава о изворности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Асистент за ужу научну област
Геофизика

на одређено време
од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1
степен стручне спреме, и други услови утврђени чланом 84 Закона о високом образовању и
чланом 135 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: 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, уверење
о држављанству, 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-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.

Асистент за ужу научну област
Петрологија
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент
одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са
просечном оценом најмање 8,00 или кандидат
који има академски назив магистра наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације.
Наведени услови утврђени су одредбама чл.
84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 73/2018 и 67/2019 – др. закони).
Доставити пријаве са прилозима: биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним
докторским академским студијама или доказ
о прихваћеној теми докторске дисертације за
кандидате магистре, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на наведену адресу Факултета, соба 107, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – докторат богословских наука, као и претходно заврешене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из уже научне области, односно тежишта
истраживања, за коју се конкурс расписује и
способност за наставни и научни рад. Предност
ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже
научне области. Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/2017), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве кандидата са
прилозима: биографија, библиографија (списак
научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, докази
о искуству у академској настави, као и друга
документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски
факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Тифлологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ

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 услове предвиђене Статутом Факултета
за избор у звање наставника. 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, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

Ванредни професор за потребе
наставе на Катедри за неорганску
хемијску технологију, за ужу научну
област Инжењерство неорганских
хемијских производа

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

на одређено време
од пет година

11000 Београд, Карнегијева 4
тел. 011/337-0425

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

1) Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Моторна возила

Доцент за ужу научну област
Основе техничке физике

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени члановима 74 и 75 Закона о
високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама
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на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија. Остали услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког
факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс се подносе у писаној форми на наведену
адресу Факултета, Служба за опште послове
– пријава на конкурс, Архива, канцеларија
8 и у електронској форми на имејл-адресу:
kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити
и доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома о
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одговарајућој стручној спреми, списак научних
радова са радовима и све остало релевантно
за конкурс. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће се у року од 6
месеци од дана истека за подношење пријаве
на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Урбанизам

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
„МАЛА ФАБРИКА МАШТЕ”
11000 Београд, Кирила Савића 7

Васпитач предшколске деце
УСЛОВИ: мастер васпитач: струковни мастер
васпитач; дипломирани васпитач; специјалиста
струковни васпитач, пожељно радно искуство.

Хигијеничар

на одређено време

на Департману за урбанизам

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Урбанизам

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати
пријаву могу да пошаљу на e-mail: info@
malafabrikamaste.rs или да се јаве на контакт
телефон: 011/3970-449.

на Департману за урбанизам,
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента
за ужу уметничку област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру,
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање доцента
за ужу научну област
Архитектонске конструкције

на Департману за архитектонске
технолохије, на одређено време
од 5 година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 –
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), чланом 74 Законa о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
– др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и
11/21 – аутентично тумачење), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18,
207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20), Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
203/18), Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник
УБ”, бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета („Сл.
билтен АФ”, бр. 119/18 и 126/21), Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету
(„Сл. билтен АФ”, број 120/19) и Правилником
о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ”, број
115/17).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак радова),
оверене копије диплома, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија, не старије од шест месеци), подносе
се на адресу: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Булевар краља Александра
73/II, канц. 204, са назнаком „За конкурс”. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана
објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЈИНЦИ”
11000 Београд, Илије Петровића 12
тел. 011/3941-826

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана,
до повратка запослене са трудничког
боловања и породиљског одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139
Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017): 1) наставник треб да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
за рад у основној школи („Службени гласник
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016,
2/2017 и 3/2017), 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство РС; 5) да зна језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријемни формулар (са званичне
интернет странице), са биографијом потребно
је да кандидат достави школи: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
стручне спреме; доказ о положеном испиту из
психологије и педагогије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту / испиту за
лиценцу или други доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова којих најмање по 6
бодова из психолошких педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у

складу са Европским системом преноса бодова,
издато од одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат нема
утврђено дискриминаторно понашање, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци; уверење о држављанству, оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са холограмом, оригинал
или оверена фотокопија; уколико диплома није
издата на српском језику, потврду да зна српски језик, за лица која нису стекла образовање
на српском језику, доказ о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, односно доказ о положеном испиту из српског језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима који врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима – лекарско уверење
подноси се пре закључења уговора о раду. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Неће се разматрати пријаве
које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом
као и оних канидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме.
Пријавни формулар, биографију, конкурсом
тражене доказе о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горе наведену адресу са назнаком: „За
конкурс за радни однос”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 011/3941-826.

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

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

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има
научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; завршен
медицински факултет. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области
(оверене фотокопије); биографију; списак
радова; радове; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству
(фотокопија). Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду;
Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника на Фармацеутском факултету, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.
30.06.2021. | Број 940 |
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Асистент са докторатом за ужу
научну област Фармакологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука и показује смисао за наставни рад;
завршен фармацеутски или медицински факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и
стеченом научном називу доктора наука (оверена фотокопија), биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о
држављанству (фотокопија). Услови за избор у
звање су прописани Законом о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета
Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Аналитичка хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8,00 (осам), односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски или хемијски факултет.

Асистент за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8,00 (осам), односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује смисао за наставни рад; завршен хемијски или фармацеутски факултет.

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

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8,00 (осам), односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски или медицински факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија (оверене фотокопија); биографију: уверење о похађању докторских академских студија; доказ да је прихваћена тема
докторске дисертације (уколико је магистар наука); извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани Законом
о високом образовању и Статутом Универзитета
у Београду и Статутом Фармацеутског факултета. Напомена: пријаве кандидата са прилозима
се подносе у писаној форми Архиви Факултета ул. Војводе Степе 450 у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Ванредни професор за ужу
научну област Рачуноводство
и пословне финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за
избор у звања наставника на универзитету, које
је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду и
општим актима Универзитета у Београду – Економског факултета којима се уређују услови и
поступак за стицање звања наставника. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у
области компаративног рачуноводства и консолидованих биланса. Кандидати су у обавези да
у пријави назначе своју научно-истраживачку и
наставничку оријентацију.

Доцент за ужу научну област
Статистика и математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о
високом образовању, Минималним условима
за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални савет за високо
образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Одлуком Универзитета у Београду
којом се уређује поступак и оцена приступног
предавања високошколске установе и општим
актима Универзитета у Београду – Економског
факултета којима се уређују услови и поступак за стицање звања наставника и поступак и
оцена приступног предавања. Посебан услов за
кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области статистике, теорије вероватноће и актуарске и финансијске математике. Кандидати су у обавези да у
пријави назначе своју научно-истраживачку и
наставничку оријентацију.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса и прилозима:
биографија, библиографија (списак радова
и радови), копије диплома, копија уверења
о држављанству, достављају се на наведену
адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН

попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http:
//www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-zazaposlenje. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs. Допунску документацију
(копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs. За додатне информације кандидати се
могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном
011/2030-885 (Слађана Милановић). Конкурс је
отворен до 07.07.2021. године.

БОР
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Конкурс објављен у публикацији „Послови”
23.06.2021. године, број 939, исправља се за
радно место: сарадник у настави за ужу научну област Рударство и геологија, рударска
група предмета, на одређено време, изборни период од 1 године и уместо тога треба
да стоји: универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област Рударство
и геологија, рударска група предмета, на
одређено време, изборни период од 3 године. Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и
Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер
инжење рударства и уписане докторске студије из области техничких наука студијског
програма рударско инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом члана 84 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”,
број 88/2017) и члана 109 Статута Техничког
факултета у Бору. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања исправке конкурса.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Косовска Митровица

Конкурс за избор наставника на одсеку
Општа медицина и Стоматологија:

Редовни професор за ужу научну
област Превентивна и дечја
стоматологија
Редовни професор за ужу научну
област Ортопедија вилица
2 извршиоца

11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Редовни професор за ужу научну
област Социјална медицина

Наставник за ужу научну област
Информационе технологије
и системи
УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да
испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 74 Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивању радног
односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 75 Закона
о високом образовању, радни однос наставника се заснива на одређено време за сва звања,
односно на период од 5 (пет) година, осим
звања редовног професора. Кандидати који
испуњавају услове конкурисања, потребно је да

Ванредни професор за ужу научну
област Хигијена са медицинском
екологијом
Ванредни професора за ужу научну
област Хирургија – Ортопедија
УСЛОВИ: услови за избор наставника: а) у
звање редовног професора може бити бирано лице које испуњава следеће минималне
услове: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: испуњени услови
за избор у звање ванредног професора; позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног избор-
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ног периода; објављена два рада из научне
области за коју се бира, у периоду од избора
у звање ванредног професора, у часописима
категорије М21, М22 или М 23; цитираност од
10 хетероцитата; једно пленарно предавање
ма међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународним или
домаћим научним скуповима; књига из релевантне области, одобрен уџбеник од стране
наставно научног већа факултета, поглавље
у одабраном уџбенику или превод одабраног
иностраног уџбеника за ужу научну област за
коју се бира, објављеног у периоду од избора
у наставничко звање; резултат у развоју научнонаставног подмлатка на факултету; учешће
у комисијама за одбрану три завршна рада на
специјалистичким, односно мастер академским
студијама; наставник који се бира у звање
редовног професора мора испуњавати и услове да буде ментор за вођење докторске дисертације у складу са стандардом 9 (наставно
особље) „Правилника о изменама и допунама
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студисјких
програма”. 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. б) у звање ванредног професора
може бити бирано лице које испуњава следеће
услове: Услови за први избор у звање ванредног професора: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: испуњени
услови за избор у звање доцента; позитивна
оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног
периода; обавезно педагошко искуство на универзитету у трајању од најмање три године;
објављена два рада из научне области за коју
се бира, у периоду од избора у звање доцента
у часописима категорија М 21, М 22 или М 23;
оригинално стручно остварење, руковођење
или учешће у пројекту; 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
нставника. Услови за сваки следећи избор у
звање ванредног професора: ОБАВЕЗНИ: позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног изборног периода; објављен један рад из научне
области за коју се бира у часопису категорије
М21, М22 или М23 у периоду од последњег
избора у звање ванредног професора. 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. Посебни
услови, оцена испуњености услова и поступак
избора наставника регулисани су Законом о
високим образовању, Правилником о ближим
условима за избор наставника Универзитета у
Приштини – Косовска Митровица и Статутом
Медицинског факултета Приштина – Косовска
Митровица. Уз пријаву на Конкурс кандидати су
дужни да доставе доказе о испуњености услова
предвиђених Конкурсом. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у часопису Националне службе за запошљавање „Послови” и на
сајту Факултета. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220
Косовска Митровица, ул. Анри Динана бб или
предајом архиви факултета 028/498-298.
Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцента
за научну област Машинско
инжењерство, ужа научна област
Производно машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира. Општи предуслов: кандидат
мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о
ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити: диплому
или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење
о претходно завршеним степенима студија, у
оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту;
биографију; доказ о педагошком искуству са
навођењем послова које је кандидат обављао,
ако кандидат има педагошког искуства; оцену
педагошког рада, ако кандидат има педагошког
искуства; списак стручних и научних радова,
као и саме радове; уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривична дела,
у оригиналу или овереној копији; друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних
услова, обавезних и изборних елемената за
избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт-диску –
ЦД-у, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно на:
https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве
кандидата са прилозима доставити на адресу:
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места,
научне области и уже научне области за коју се
конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Факултета инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Онкологија
на неодређено време или
одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (доктор-

ске 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 ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Физикална медицина
и рехабилитација
на одређено време на 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 ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Фармацеутска
органска хемија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: дипломирани хемичар за истраживање и развој, 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 ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Социјална медицина
на одређено време на 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 ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Дерматовенерологија
на одређено време на 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 ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Радиологија
на одређено време на 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.
30.06.2021. | Број 940 |
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ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдама надлежних органа.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилником о
критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. На конкурс приложити: 1.
пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. уверење
о држављанству; 4. извод из матичне књиге
рођених; 5. оверене фотокопије диплома или
уверења којима се потврђује ниво образовања; 6. потврду надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична
дела против полне слободе фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи; 7. 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 наставника на
Универзитету у Крагујевцу које је саставни
део Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу. (https: //www.
kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је
обавеза кандидата да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих
услова, као и обавезних и изборних елемената
прописаних одредбама Правилника о критеријумима за избор у звање 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
конкурса.

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

Сарадник у звању асистента са
докторатом за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Психијатрија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив доктора медицинских наука, способност за наставни
рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Ортопедија вилица

Сарадник у звању асистента
за научну област Медицинске
науке, ужа научна област
Оториноларингологија

Сарадник у настави за научну
област Медицинске науке,
ужа научна област Дечја и
превентивна стоматологија

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних
степена студија завршен са просечном оценом
најмање осам (8), смисао за наставни рад;
завршена одговарајућа здравствена специјализација.

УСЛОВИ: доктор стоматологије, студент докторских академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање осам (8).

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним
прописима.

на одређено време 1 година

на одређено време 1 година

на одређено време на 3 године

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. На
конкурс приложити: 1. пријаву на конкурс;
2. биографију; 3. уверење о држављанству;
4. извод из матичне књиге рођених; 5. оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује ниво образовања; 6. потврду
надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској
установи; 7. потврду да је студент докторских студија (за асистента и за сараднике у
настави) 8. 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 конкурса.

Сарадник у настави за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Орална хирургија
на одређено време 1 година

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. На конкурс
приложити: 1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. уверење о држављанству; 4. извод из
матичне књиге рођених; 5. оверене фотокопије
диплома или уверења којима се потврђује ниво
образовања; 6. потврду надлежног органа да
кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи; 7. потврду да је студент докторских студија; 8. 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 конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕТА НИКОЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3
тел. 034/6702-128, 034/6712-128

Сарадник у настави за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Ортопедија вилица

на мандатни период од 4 године

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор стоматологије, студент докторских академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање осам (8).

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен назив
доктора медицинских наука, способност за
наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

УСЛОВИ: доктор стоматологије, студент докторских академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање осам (8).
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УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских
академских студија, укупна просечна оцена
претходног нивоа студија најмање осам (8).

УСЛОВИ: доктор стоматологије, студент докторских академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Протетика
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Сарадник у настави за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Хирургија

на одређено време 1 година

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 122 став 1, 5, 139 и члана 140 ставови
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то:
да има држављанство Републике Србије; да
је стекао одговарајуће образовање за наставника средње школе, и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке акедемске
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, мултидисциплинар-
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не, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; ова лица морају да имају 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да није
правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад;
да има дозволу за рад наставника / стручног
сарадника; да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност; директору који не положи испит за директора у року од две године
од дана ступања на дужност, престаје дужност
директора); да има најмање осам (8) година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc). Уз пријаву кандидати
треба да приложе: преглед кретања у служби, биографске податке и податке о стручним
и организационим способностима, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
као и друга уверења којима доказују испуњеност услова за наставника, односно психолога
или педагога, оверену фотокопију дозволе за
рад наставника / стручног сарадника, оверену
фотокопију уверења о положеној обуци и испиту за директора, потврду о поседовању најмање
8 (осам) година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству (доказује се подношењем оригинала или
оверене фотокопије уверења о држављанству издатог на обрасцу након 1.1.2019. године); уверење да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђеБесплатна публикација о запошљавању

но дискриминаторно понашање (доказује се
подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова) – доказ који кандидат
поднесе на конкурс не може бити старији од 6
месеци уверење да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења надлежног привредног
суда) – доказ који кандидат поднесе на конкурс не може бити старији од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених на обрасцу издатом
након 1.3.2010. године, односно његову оверену фотокопију; фотокопију личне карте / биометријски очитану личну карту. Кандидат, уколико поседује, дужан је да достави уз пријаву
на конкурс и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у његовом раду (извештај просветног саветника). Кандидат који је претходно
обављао дужност директора школе дужан је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Оверене фотокопије треба да буду оверене
од стране јавног бележника. Неблаговремене
и непотпуне пријаве комисија неће узимати у
разматрање. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је поднета у року утврђеном у
конкурсу. Потпуна пријава је она пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса. Документа се достављају у оригиналу или овереној
фотокопији и иста се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. Пријаве са документацијом, са назнаком: „Конкурс за директора”,
доставити лично у секретаријат школе или
путем поште на адресу: Техничка школа „Милета Николић”, Јосифа Панчића 3, 34300 Аранђеловац, телефон: 034/6702-128, 034/6712-128.

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
„НАША МЛАДОСТ”
34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-096

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове за заснивање радног односа: да има
одговарајуће образовање; одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије,
основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године) и 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 – оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима – кандидати изабрани у ужи избор упућују се у надлежну НСЗ на
селекцију применом стандардизованих поступака, пре закључења уговора о раду; да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
– уверење/извод из казнене евиденције МУП-а

да није осуђивано, не старије од шест месеци;
да има држављанство Републике Србије – уверење, не старије од шест месеци; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад – уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; очитана лична
карта или фотокопија ако је без чипа.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове за заснивање радног односа: да има
стечено основно образовање (1. степен стручне спреме); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; доказ о испуњавању овог услова
кандидати који се изаберу у ужи избор упућују
се у надлежну НСЗ на селекцију применом
стандардизованих поступака, пре закључења
уговора о раду; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање – уверење/извод из казнене евиденције МУП-а, не
старије од шест месеци; да има држављанство Републике Србије – уверење, не старије
од шест месеци; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад – уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; очитана лична карта или њена
фотокопија ако је без чипа.
ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи на горе наведену адресу. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

К РА Љ Е В О
ГИМНАЗИЈА КРАЉЕВО

36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/319-760

Наставник рачунарства и
информатике
УСЛОВИ: диплома о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверена фотокопија
– прилажу сви кандидати (лица која су стекла
академско звање мастер прилажу дипломе
основних и академских студија); потврда издата
од стране високошколске установе – прилажу
кандидати под ставом А-1); потврда Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС
– прилажу кандидати под ставом А-2) и А-3);
став Б); потврда или уверење 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 или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
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у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, оригинал
или оверена фотокопија; извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурса), оригинал или оверена фотокопија; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; доказ су у обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће образовне
установе да је кандидат положио испит из
познавања српског језика – оригинал или оверена фотокопија. За радно место може да конкурише кандидат који поред општих услова за
заснивање радног односа предвиђених Законом
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење), мора испуњавати и посебне услове
за пријем у радни однос предвиђене чл. 139 ст.
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и то да: 1. има
одговарајуће образовање прописано чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020) 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, 7/2019,
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021): А) професор
информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике,
сви смерови осим енергетског; дипломирани
инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за
информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организације за
информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије, одсек за
управљање квалитетом; дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства; дипломирани економист, смерови:
кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика или
статистика, информатика и квантна економија;
дипломирани информатичар; дипломирани
информатичар – пословна информатика; дипломирани информатичар – професор информатике; дипломирани информатичар – мастер;
дипломирани професор информатике – мастер;
дипломирани информатичар – мастер пословне
информатике; дипломирани инжењер организационих наука – мастер, студијски програм
Информациони системи и технологије; мастер
математичар; мастер информатичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски
програм Информациони системи и технологије
или Софтверско инжењерство и рачунарске
науке); мастер професор информатике и математике; мастер инжењер софтвера; мастер
инжењер информационих технологија и система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Лица из претходног става ове тачке
која су стекла академско звање мастер, морају
имати, у оквиру завршених студија, положено
најмање пет информатичких предмета (од тога
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најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано
програмирање) и најмање три предмета из
области Математика, што доказују потврдом
издатом од стране високошколске установе.
Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика
може да изводи и лице које је стекло академско
звање мастер, а у оквиру завршених студија
има положених најмање пет информатичких
предмета (од тога најмање један из области
Програмирање и најмање један из области
Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.
Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика
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 најмање четири семестра. Испуњеност услова за
кандидате из ставова А-2) и А-3) ове тачке
утврђује министарство надлежно за послове
образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма.
Кандидат мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Сматра се
да кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из претходног става, а кандидат који нема образовање из претходног става,
обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 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
(српски језик). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи лично, или поштом на адресу:
Гимназија – Краљево, Доситејева 44, 36000
Краљево. Доказ за услов из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. Пожељно је
да кандидат уз пријаву приложи и кратак CV.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији НСЗ
„Послови”. Неблаговремене, неразумљиве или
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор у складу са Законом и
Правилником о раду Гимназије Краљево. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у
року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати из претходног става,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам

дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе из
претходног става и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе,
преко телефона: 036/319-760.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО
И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звању доцента за
научну област Електротехничко и
рачунарско инжињерство за ужу
научну област Електротехника и
рачунарство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју се наставник бира. Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020
– др. закон и 11/2021 – аутентично тумачење),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме – оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним нивоима студија, одговарајуће доказе надлежних органа
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72
став 4 Закона о високом образовању и члана
135 став 1 статута Универзитета у Крагујевцу,
списак научних и стручних радова као и саме
радове и све остале доказе од значаја за избор.
Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати су дужни да доставе
и у електронској форми на компакт-диску – ЦД,
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (dostupno na: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве
кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултет за
машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у звање
доцента за ужу научну област Електротехника
и рачунарство”. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за научну
област Машинско инжењерство,
за ужу научну област Производно
машинство, за предмете: Одржавање
и дијагностика, Машине алатке,
Заштита од буке и вибрација,
Модерне стратегије одржавања и
Савремене методе заштите од буке
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју се наставник бира. Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020
– др. закон и 11/2021 – аутентично тумачење),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме – оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним нивоима студија, одговарајуће доказе надлежних органа
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72
став 4 Закона о високом образовању и члана
135 став 1 статута Универзитета у Крагујевцу,
списак научних и стручних радова као и саме
радове и све остале доказе од значаја за избор.
Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати су дужни да доставе
и у електронској форми на компакт-диску – ЦД,
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве
кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за
машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор наставника у звање
доцента или ванредног професора за ужу научну област Производно машинство за предмете:
Одржавање и дијагностика, Машине алатке,
Заштита од буке и вибрација, Модерне стратегије одржавања и Савремене методе заштите
од буке”. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.
Наставник у звању доцента или ванредног професора за научну област Машинско инжењерство, за ужу научну област Производно
машинство, за предмете: Технологије спајања
материјала, Уређаји и прибори у заваривању,
Пројектовање технологије заваривања и Нумеричке симулације у производним процесима
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју се наставник бира. Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
Бесплатна публикација о запошљавању

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020
– др. закон и 11/2021 – аутентично тумачење),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме – оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним нивоима студија, одговарајуће доказе надлежних органа
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72
став 4 Закона о високом образовању и члана
135 став 1 статута Универзитета у Крагујевцу,
списак научних и стручних радова, као и саме
радове и све остале доказе од значаја за избор.
Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати су дужни да доставе
и у електронској форми на компакт-диску – ЦД,
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве
кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за
машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у звање
доцента или ванредног професора за ужу научну област Производно машинство за предмете: Технологије спајања материјала, Уређаји и
прибори у заваривању, Пројектовање технологије заваривања и Нумеричке симулације у производним процесима”. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме – оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним нивоима студија, одговарајуће доказе надлежних органа
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72
став 4 Закона о високом образовању и члана
135 став 1 статута Универзитета у Крагујевцу,
списак научних и стручних радова као и саме
радове и све остале доказе од значаја за избор.
Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати су дужни да доставе
и у електронској форми на компакт-диску – ЦД,
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве
кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за
машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком „Пријава
на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Производно машинство за предмете: Технологија обраде резањем,
Обрада деформисањем, Неконвенционални
поступци обраде, Рачунарски интегрисане
технологије и Нумерички управљане машине алатке”. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

Наставник у звању доцента за научну
област Машинско инжењерство,
за ужу научну област Производно
машинство, за предмете:
Технологија обраде резањем, Обрада
деформисањем, Неконвенционални
поступци обраде, Рачунарски
интегрисане технологије и Нумерички
управљане машине алатке

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
и посебне услове предвиђене чл. 74 Закона
о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 – др. закони и 11/2021 – аутентично тумачење), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II–01-142 од
22.02.2021. г. и бр. II-01-133/4 од 26.02.2021. г.),
Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр
1540 од 14.08.2020), Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. III-01-270 од
30.03.2021), Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање (које је саставни
део Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу), Правилником
о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од
16.07.2020. г. бр. III-01-871/19 од 29.10.2020.
г. бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020.г. и бр. III01-37/16 од 28.01.2021. г.), у складу са којима
ће бити извршен избор пријављеног кандидата,
као и опште услове за заснивање радног односа
утврђене Законом о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју се наставник бира. Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020
– др. закон и 11/2021 – аутентично тумачење),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

1. Наставник у звању доцент, научна
област Економске науке, за ужу
научну област Општа економија и
привредни развој
на одређено време од 5 година
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95/2018 – аутентично тумачење). Кандидати
који се пријављују на конкурс морају испуњавати општи предуслов у погледу неосуђиваности,
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом
надлежног органа да нису осуђивани за кривична дела предвиђена наведеним прописима.
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом образовању;
уверење/потврда/диплома којом се доказује
просечна оцена претходних степена студија;
списак објављених стручних и научних радова; доказе о испуњавању општих предуслова у
погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72
став 4 Закона о високом образовању и чланом
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу.
Све доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној копији. Сву документацију са
доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску –
CD, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање, Универзитета у
Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам у
Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка
Бања, са назнаком: „Пријава на конкурс”.

КРУШЕВАЦ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 72 А
тел. 037/711-865

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању
од четири године, електро, машински или
грађевински смер.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17
и 95/18) и Законом о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10,
55/13, 27/18 и 10/19), сваки кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: помоћни
кувар – стечено средње образовање, куварски
смер; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, односно
студентима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци и да према истом није, у складу
за законом, утврђено дискриминаторно понашање. Као доказ уз пријаву на оглас за оба радна места, подноси се: краћа биографија кандидата (CV); оверени препис дипломе; оригинал
извод из матичне књиге рођених; оригинал уверење о држављанству. Дом за сваког кандидата
прибавља: уверење о неосуђиваности и неутврђености дискриминаторног понашања. Изабрани кандидат дужан је да Дому, пре закључења уговора о раду, преда лекарско уверење
о свом здравственом стању (о томе да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, односно студентима). Пријаве на оглас подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови”, на горе
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору
кандидата донеће се у законском року.
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ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
КРУШЕВАЦ

ЛОЗНИЦ А

37000 Крушевац, Косанчићева 4

Наставник у звање доцента, ужа
научна област Ветерина, за предмет
Здравствена заштита животиња
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 – др. Закон), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 – др. закон), чланом 165 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета
у Нишу”, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19, 3/19 и 4/19),
чланом 5 Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”
бр. 2/18 и 4/18) и услове утврђене Ближим критеријумима за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, број 3/17, 4/18, 5/18,
1/19, 1/20 и 2/20). Поред наведених, кандидат
треба да испуњава и следећи услов: да је доктор
ветеринарских наука или доктор медицинских
наука – јавно здравље. Радни однос се заснива
са пуним радним временом. Пријаве кандидата
(образац пријаве преузима се са веб-портала
Факултета) са прилозима подносе се Пољопривредном факултету у Крушевцу, Косанчићева
4, у року од 15 дана од дана објављивања. Уз
пријаву на конкурс кандидати прилажу: биографију са библиографијом и пратећим материјалом, уверење надлежне полицијске управе да
против њих није изречена правоснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању, оригинал, које је издато након расписивања овог конкурса; оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима
студија; оверену фотокопију дипломе о стеченом научном називу доктора наука или оверену
фотокопију уверења о стеченом научном називу
доктора наука. Кандидати прилажу и попуњен,
одштампан и потписан образац о испуњавању
услова за избор у звања наставника који се
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу:
www.npao.ni.ac.rs. За попуну обрасца неопходно
је да кандидат има кориснички налог на www.
npao.ni.ac.rs, а уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави администратору Факултета, на e-mail: savic.milos@ni.ac.
rs. Ради благовременог отварања корисничког
налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави најкасније 24 сата пре
истека конкурсног рока. Сву конкурсну документацију доставити у писаном и у електронском облику, на CD-у. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације
сматраће се неуредним и неће бити разматране,
о чему факултет доноси посебан закључак.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Васпитач

11 извршилаца
УСЛОВИ: услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/202. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању (не старија од 6 месеци), оверену фотокопију дозволе за рад / лиценце (не
старија од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци)
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажом пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци),
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), кратку
биографију.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и члана 24–29 Закона о раду. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању – IV степен,
медицинска сестра – васпитач (не старија од 6
месеци), оверену фотокопију дозволе за рад /
лиценце, не старија од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију уверења (не старије од 6
месеци) полицијске управе да лице није осуђивано правоснажом пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), кратку биографију.

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

УСЛОВИ: да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања и члана 24–29 Закона о раду. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (не старија од 6 месеци),
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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образовање из правних наука – високо образовање: на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци)
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажом пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), кратку биографију.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
– обрачунски радник
УСЛОВИ: услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и чл. 24–29 Закона
о раду. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (не
старија од шест месеци), најмање три године радног искуства (копија радне кљижице),
оригинал или оверену фотокопију уверења
(не старије од 6 месеци) полицијске управе да
лице није осуђивано правоснажом пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), кратку
биографију.

Домар
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем
образовању (не старија од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију уверења (не старије
од 6 месеци) полицијске управе да лице није
осуђивано правоснажом пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела проБесплатна публикација о запошљавању

тив полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), копију возачке дозволе Б категорије,
кратку биографију.

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 24–29 Закона о раду.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
сведочанста о завршеној основној школи (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци)
полицијске управе да лице није осуђивано
правоснажом пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци).

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 24-29 Закона о
раду. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанста о завршеној основној школи
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано
правоснажом пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), кратку биографију.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен осам дана од
дана објављивања. Сви заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу:
Предшколска установа „Бамби” Лозница, Веселина Мисите 26, 15300 Лозница.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
У НИШУ
Ниш, Душана Поповића 22а
е-mail: info@fpn.rs

Расписује конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа наставника
и сарадника до попуне радних места
а) За рад са пуним радним временом:

1. Наставник за уже научне области
Саобраћајно инжењерство и
Безбедност у саобраћају
2 извршиоца

2. Наставник за уже научне
области Машинско инжењерство и
Производно машинство
2 извршиоца

3. Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство
4. Наставник за ужу научну област
Екологија
2 извршиоца

5. Наставник за ужу научну област
Биологија
6. Наставник за ужу научну област
Заштита животне средине
2 извршиоца

7. Наставник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство
2 извршиоца

8. Наставник за ужу научну област
Хемијско технолошко инжењерство
9. Наставник за ужу научну област
Пословна информатика
2 извршиоца

10. Наставник за ужу научну област
Економија
2 извршиоца

11. Наставник за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија
12. Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик
2 извршиоца

13. Наставник за ужу научну област
Микробиологија и Биохемија
14. Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика
2 извршиоца

15. Наставник за уже научне области
Информационе технологије и
Рачунарство и информатика
2 извршиоца

16. Сарадник за ужу научну област
Безбедност саобраћаја
17. Сарадник за ужу научну област
Саобраћајно инжењерство
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18. Сарадник за ужу научну област
Машинско инжењерство
19. Сарадник за ужу научну област
Производно машинство
20. Сарадник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство
21. Сарадник за ужу научну област
Екологија
22. Сарадник за ужу научну област
Заштита животне средине
23. Сарадник за ужу научну област
Пословна информатика
24. Сарадник за ужу научну област
Економија
25. Сарадник за уже научне области
Микробиологија и Биохемија
26. Сарадник за уже научне области
Математика са информатиком и
статистика
27. Сарадник за ужу научну област
Индустријско инжењерство
28. Сарадник за ужу научну област
Хемијско технолошко инжењерство
29. Сарадник за ужу научну област
Биологија
30. Сарадник за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија
б) За рад до једне трећине пуног радног
времена:

1. Наставник за ужу начну област
Прехрамбено инжењерство
2. Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком
и статистика
3. Наставник за уже научне области
Рачунарство и информатика
и Информационе технологије
4. Наставник за ужу начну област
Право
5. Наставник за ужу научну област
Психологија
6. Сарадник за ужу научну област
Математика са информатиком
и статистика
УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника
и сарадника предвиђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета примењених
наука у Нишу и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве на конкурс с приложеном документацијом (оверене копије диплома свих нивоа студија, очитана лична карта,
извод из матичне књиге рођених, држављанство и биографија са библиографијом), достављају се на адресу: Факултет примењених
наука у Нишу, Душана Поповића 22а, Ниш или
на имејл-адресу: info@fpn.rs. Због дефицитарности кадрова, конкурс се расписује до попуне
радних места.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ
И МЕНАЏМЕНТ
„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ”
18000 Ниш, Зетска 2-4

Наставник у звање најмање доцента
за ужу научну Правнотеоријску
област
Наставник у звање најмање доцента
за ужу научну Грађанскоправну
област
Наставник у звање најмање доцента
за ужу научну Јавноправну област
Наставник у звање најмање доцента
за ужу научну област Безбедност
Наставник у звање најмање доцента
за ужу научну област Политичке
науке
Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на
конкурс која мора да садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу, број
телефона, имејл-адресу, оверене фотокопије
диплома о завршеним одговарајућим студијама и додатке дипломи, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци), личну
карту (фотокопија или очитана биометријска
лична карта), попуњен образац биографских
података на ћириличном писму (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници – Конкурси”), приложен у штампаној и
електронској форми (УСБ) и доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом
123 Статута Академије уметности, дигитални
портфолио који обухвата укупан уметнички и
професионални рад кандидата. Рок за пријаву
на Конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се искључиво
у штампаној форми на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА

Сарадник у звање сарадника
за ужу научну област Право
Сарадник у звање сарадника
за ужу научну област Економија

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асиситент за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, група
предмета Дијагностика у спорту

Сарадник у звање сарадника
за ужу научну област Менаџмент
Сарадник у звање сарадника
за ужу научну област Безбедност

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и
посебне услове предвиђене Законом о високом
образовању. Уз пријаву доставља се биографија
са подацима о досадашњем раду, оверене фотокопије релевантних докумената (дипломе, извод
из матичне књиге рођених, списак објављених
радова, одлука о претходном избору у одговарајуће звање). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Подношење конкурсне документације
врши се на уобичајен начин, лично или поштом,
на адресу: Факултет за право, безбедност и
менаџмент „Константин Велики”, Ниш, Зетска
2-4, 18000 Ниш. Изабрани наставници сносе
трошкове избора према ценовнику Универзитета. Контакт телефон: 018/4580-979 и електронска пошта: dekan@konstantinveliki.edu.rs.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Стручни сарадник за област
Ликовних уметности, ужа област
Фотографија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) из
области, ликовних или примењених уметности,
ужа област фотографија. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности. Статут Академије
уметности у Новом Саду налази се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs – у
секцији „Наставници – Конкурси”).

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив магистра наука и прихваћена
тема докторске дисертације са завршеним претходним нивоима студија са укупном просечном
оценом најмање 8 (осам). Кандидат треба да
испуњава услове који су предвиђени Законом
о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019
и 6/2020 – др. закон) и Статутом Факултета
спорта и физичког васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености
услова из конкурса (оверену копију дипломе
Факултета спорта и физичког васпитања, оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама или дипломе о стеченом академском
називу магистра наука и потврду о уписаним
докторским студијама или потврду о прихватању теме докторске дисертације на Факултету спорта и физичког васпитања) и доказ
о неосуђиваности (МУП). Пријаве са документацијом подносе се општој служби Факултета спорта и физичког васпитања у Новом
Саду, Ловћенска 16. Рок за пријављивање је
8 (осам) дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон:
021/450-188 лок: 124.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Оглас објављен 23.06.2021. године, у публикацији „Послови”, поништава се за радно место:
сарадник у настави за ужу област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, на групи предмета Дијагностика у спорту,
на одређено време 1 године.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 122 ст. 5 и чланом 139 и има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има
одговарајуће образовање за наставника средње
стручне школе у подручју рада саобраћај, за
педагога и психолога које је стекло на: 1) 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 групу 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, уз шта мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2)
које има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, 3) које
има обуку и положен испит за директора школе
(кандидат који нема положен испит за директора може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора школе положи у року од 2
године од дана ступања на дужност; 4) које има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6) које није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 дискриминатирно понашање; 7) које
има држављанство Републике Србије; 8) које
зна српски језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби; 2. оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању;
3. оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за
наставника или стручног сарадника; 4 доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена
фотокопија потврде); 5. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); 6. доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(може и из персоналног досијеа уколико је
кандидат запослен у СШ „Пинки” Нови Сад, а
кандидат који буде изабран ће накнадно пре
закључења уговора доставити ново лекарско уверење, док остали кандидати морају да
Бесплатна публикација о запошљавању

га доставе уз пријаву), 7. уверење из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело и дискриминаторско понашање из чл. 139ст. 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци); 8. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили презиме након издавања дипломе; 9. доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (диплома о стеченом
високом образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити
оригинал или оверена фотокопију дипломе о
завршеном средњем или вишем образовању на
српском језику или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; 10. оригинал или оверену фотокопију доказа о савладаној обуци и положеном
испиту-лиценцу за директора установе (ако је
кандидат поседује); Директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност, због чега се пријава таквог кандидата, без овог доказа неће сматрати непотпуном;
11. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника – оригинал или фотокопија, уколико
га има); 12. уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност
директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (оригинал или
фотокопија). Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереним фотокопијама
осим за оне документе за које се конкурсом
не тражи да буде оригинал или оверена фотокопија. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. Пријава
са доказима о испуњавању услова подноси се
лично или препорученом поштом, на адресу
школе: Саобраћајна школа „Пинки” Нови Сад,
Шумадијска 12а, 21000 Нови Сад, са назнаком:
„Конкурс за директора”. Додатне информације о
конкурсу могу се добити у секретаријату школе
на телефон: 021/527-155.

ра), списак радова и публикација (у два примерка), CD са радовима и публикацијама који
су наведени у списку, образац упитника и Образац пријаве на конкурс се преузимају са сајта:
https://www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php, доказ
о педагошком искуству и позитивно оцењеној
педагошкој активности; доказ о некажњавању
(преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се на Писарници Медицинског
факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови
Сад са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Медицински факултет задржава право да контактира пријављене кандидате за случај потребе допуне документације, те вас молимо да
доставите тачне податке за контакт. Доказ о
некажњавању можете доставити најкасније 30
дана од дана објављивања конкурса, обзиром
на потребну процедуру издавања предметног
доказа. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
је објављен у публикацији „Послови” 30. јуна
2021. године.

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

Наставник страног језика за ужу
научну област Општеобразовна и
општемедицинска (Енглески језик)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стручни назив професор енглеског језика, завршен
филозофски или филолошки факултет и остали
услови за наставника страног језика утврђени
чланом 79 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 20 став
1 Правилника о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију
личне карте (уколико лична карта поседује
чип, доставити фотокопију очитане, у случају
да нема чип, довољна је обична фотокопија
и једне и друге стране личне карте са јасно
видљивим подацима), оверене копије диплома
(копија се оверава код јавног бележника/нота-
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СМАРТ ГИМНАЗИЈА

21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/300-4296
e-mail: gimnazija@smart.edu.rs

Наставник eнглескoг језика
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће
законом прописане услове за заснивање радног
односа: 1) да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140. став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) и стручну спрему предвиђену
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17,
13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 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: ЕЦДЛ сертификат; познавање рада на
„Smart board” табли. Пријаве се достављају у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”, искључиво путем електронске поште на адресу: gimnazija@smart.edu.
rs, са назнаком „За конкурс”. Кандидати треба
да доставе: попуњен пријавни формулар (преузима се са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (скениран), диплому (скениран оригинал), уверење о
држављанству (скениран оригинал), ЕЦДЛ сертификат (скениран оригинал), уверење да нису
осуђивани 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 о психичкој, физичкој способности за рад са ученицима
издато у задњих шест месеци доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије), на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста;
средње образовање у трајању од четири године; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
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је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
потпуну личну и радну биографију, са адресом и
контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству РС; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар
(Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат
доставља доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом),
на адресу: Предшколска установа „Љубица
Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов”
Пожаревац и преко телефона: 012/210-308.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ АТИЛА”

25245 Богојево, Маршала Тита 11
тел. 025/5875-614

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2021/2022. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон и
10/2019), за педагошког асистента: а) завршена средња школа у четворогодишњем трајању,
завршена обука за педагошког асистента или
ће се иста похађати након ангажовања, јер
није реализована услед епидемије ковида; б) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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 кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да имају држављанство

Републике Србије; д) да знају српски језик,
односно ромски језик, тачније дијалект говора Рома у Богојеву, а пожељно познавање и
мађарског језика. 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 недељном листу „Послови”, и то: диплому о
стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених са холограмом,
потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе, не старију од једног месеца, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (издаје МУП), личну биографију – CV, доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад, односно ромског језика, одговарајући сертификат за радно место педагошког асистента.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Сви докази се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима биће обављен у просторијама
школе. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса се предају поштом на горенаведену адресу. Пријаве се предају у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у
радни однос” и то поштом или лично управи
школе. Потребне информације могу се добити
на телефоне: 025/5875-614 или 064/2820-996,
понедељком и четвртком од 11 до 13 часова.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и
6/20). Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у погледу врсте стручне спреме
предвиђене чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
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Наука и образовање

РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и
6/20) 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, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републике Србије,
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа документа: краћу биографију, доказ
да има одговарајуће образовање – прописану
врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем
образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19 и
6/20), уверење се прибавља у МУП-у, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење
подноси се непосредно пре закључења уговора
о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом достављају на адресу школе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4
e-mail: osmajur@ptt.rs
тел. 015/376-542

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
другог степена из области правних наука (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) или са стеченим одговарајућим високим образовањем из области правних наука на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1,
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да достави: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2) доказ о познавању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику); 3) уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге рођених; 5) потврду да кандидат није
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осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење из МУП-а); 6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима, који уђу у ужи избор,
вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре
доношења одлуке о избору. Пријаве на конкурс
са потребним документима, заједно са одшампаним пријавним формуларом се достављају на
адресу школе: Основна школа „Мајур” Мајур,
Светог Саве 4, 15353 Мајур. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Контакт телефон: 015/376-542.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. поседовање одговарајућег високог
образовања, и то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19); 2. поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. знање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном

пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 2) оверену фотокопију
индекса или уверење високошколске установе
о положеним испитима из педагогије и психологије или потврду, односно уверење високошколске установе да кандидат испуњава услове
из члана 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања или оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за рад наставника,
васпитача или стручних сарадника; 3) доказ о
држављанству Републике Србије (оверен препис
или оверену фотокопију уверења о држављанству); 4) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том
језику, пошто се сматра да они познају језик на
којем се изводи образовно-васпитни рад); 5)
уверење о неосуђиваности. Образац пријаве
под називом „Формулар за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања” кандидати
преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити на адресу школе:
Основна школа „Алекса Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно са назнаком: „За конкурс
– стручни сарадник – психолог”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код
секретара школе и преко телефона 031/531-950.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272
e-mail: tgsf.sekretar@gmail.com

Оглас објављен 23.06.2021. године у публикацији „Послови”, поништава се у целости.

ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„АНДРА САВЧИЋ”

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

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове предвиђене чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): да има
одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и прописано 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, 13/18, 11/219,
2/20, 8/20, 16/20, 19/203/21, 4/21); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
30.06.2021. | Број 940 |
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ОСТАЛО: Кандидати треба уз попуњен пријавни формулар који се може наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs) да доставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци); доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику, а доказ треба да буде издат од
стране високошколске установе надлежне за
издавање таквих докумената (оригинал или
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима који врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од 6 месеци. Пријаве са
потребном документацијом доставити лично
у секретаријату школе, од 8 до 13 часова или
поштом, на адресу школе: ОШ „Андра Савчић”,
14000 Ваљево, Јована Дучића 5, са назнаком
„Пријава на конкурс”.

ЗАЈЕЧАР
ИЗМЕНА ОГЛАСА
ОШ „15. МАЈ”

прилаже, брише потребна документација за
конкурс од тачке 1 до тачке 15. 6. Из задњег
става конкурса брише се део који се односи на
чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015).
А остаје део конкурса и гласи: по завршеном
конкурсу примљена документација се не враћа
кандидатима, већ се доставља министру ради
доношења одлуке о избору директора. Благовременом пријавом сматра се пријава која
је поднета у року утврђеном конкурсу, као и
пријава која је предат препорученом поштом у
ком случају се као дан пријема рачуна дан када
је пошта примила пошиљку, а када последњи
дан за подношење пријаве пада у недељу или
на дан државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи
документа којима кндидат доказује да испуњава услове за избор директора. Непотпуне и
неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико
садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова за избор директора прописаних чл.
123 став 1 тачка 13 и тачка 14, чл. 139 и чл.
140 став 1 и став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020). Као
и попуњен пријавни формулар. Рок за подношење пријаве за конкурс за избор директора
школе „15. мај” у Малом Јасеновцу је 15 дана
од дана измене текста конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. За све додатне информације у вези конкурса могу се добити на имејл-школе: os15maj@
gmail.com или на број телефона: 064/940-6624.
Пријава се подноси на адресу школе: Основна
школа „15. мај”, 19209 Мали Јасеновац, са назнаком: „Конкурс за директора”.

19209 Мали Јасеновац

ЗРЕЊАНИН

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр.
937 од 09.06.2021. године, мења се тако што се
из 1. текста конкурса брише: да лице испуњава услове из Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 108/2015) услед
престанка важења који је наступио 01.06.2021.
године и тиме да је Правилник престао да
важи од 01.06.2021. године објављен у „Сл.
гласнику РС”, 52/2021); 2. мења се тачка 5 и
треба да гласи: психичку и физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима
доставља пре закључења уговора о раду а на
основу чл. 139 став 1 тачка ЗОСОВ („Сл. гласникРС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020);
3. додаје се тачка 9 и гласи: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног инспектора, уколико
га кандидат поседује), резултате стручно-педагошког надзора у раду установе и оцену
спољашњег вредновања установе (дужан је да
достави кандидат који је предходно обављао
дужност директора установе), а све у складу са
чл. 123 став 1 тачка 14 и тачка 15 ЗОСОВ; 4.
додаје се тачка 10: краћа радна биографија и
предлог програма рада школе за време мандата (необавезно), 5. додаје се тачка 11 – доказ
о испуњености услова предвиђен конкурсом,
тј. документација конкурса доставља се у оригиналу или оверена фотокопија (не старија од
6 месеци); 6. остаје део текста конкурса који
се односи на део пријава на конкурс за избор
директора заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат попуњава
пријавни формулар који се налази на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља се установи. 5. Из дела конкурса
се који се односи коју документацију кандидат

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
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23240 Сечањ, Братства јединства бб
тел. 023/3841-672

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које испуњава
услове прописане чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020) и то да: има одговарајуће
образовање стечено за васпитача или стручног сарадника: 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 из става 1 тачка 1 подтачка 2
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2.
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као

и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад; има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника, васпитача и стручног
сарадника, односно положен стручни испит;
обуку и положен испит за директора установе;
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља и лице
које има: одговарајуће образовање стечено за
васпитача на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање и најмање
десет година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања. Потребна документација: попуњен пријавни формулар доступан на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; доказ о похађаном програму
обуке и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат поседује); потврду да
има најмање осам, односно десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ
о знању српског језика на ком се изводи васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику),
оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције за наведена кривична
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (издат по
објављивању конкурса); доказ да се против
кандидата не води истрага и да нису покренуте
истражне радње код надлежног суда (издат по
објављивању конкурса); доказ да није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе (издат по објављивању конкурса);
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе); програм рада са радном биографијом. Кандидат
изабран за директора који нема положен испит
за директора дужан је да у року од две године
од дана ступања на дужност положи испит за
директора. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставити ПУ
„Полетарац” Сечањ, на адресу: Братства јединства бб, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора” или лично у управи установе
у Сечњу, Братства јединства бб, у периоду од
8 до 13 часова, сваког радног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

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

Највећа понуда слободних
послова на једном месту

Предузетничка прича балерине из Бора

„К

ПРИВИЛЕГИЈА ЈЕ РАДИТИ
ОНО ШТО ВОЛИТЕ И ШТО ВАС
ИСПУЊАВА

ада наиђете на препреку претворите је у прилику”,
кажу мудри људи, а управо је то учинила Николета
Бибић, дипломирана играчица класичног балета, мама и
супруга, када је након затварања издвојеног одељења Балетске школе „Лујо Давичо” у Бору, одлучила да себи створи прилику за покретање приватног посла.
Иако млада, Николета иза себе има богато уметничко и
педагошко искуство. Након краће играчке каријере у Египту
вратила се у Србију и радила у једном приватном плесном
студију у Београду, а потом је држала часове балета и у тамошњим приватним обдаништима. Када је схватила да је рад са
млађом децом веома испуњава, 2012. године запослила се у
издвојеном одељењу Балетске школе „Лујо Давичо” у Чачку,
а након две године
прешла у издвојено
одељење у Крагујевцу, где је током
пет година рада
истовремено држала и часове балета
у, како каже, једном од најбољих
плесних клубова у
земљи. Потом се,
након удаје, преселила у Бор.
„Отворити свој
балетски студио
и радити по сопственом нахођењу,
онако како ја мислим да треба и
без икаквих притисака са стране,
била је моја велика жеља. Управо
у време када сам
остала без посла
сазнала сам за јавни позив НСЗ за доделу субвенција за самозапошљавање. Некако су се све коцкице склопиле и након
вишегодишњег рада по државним и приватним балетским и
плесним школама, ово је био логичан след догађаја. Срећна
сам што имам привилегију да могу да радим оно што волим
и што ме испуњава”, истиче Николета.
Балетски студио „Ballet House Bor” је започео са радом
октобра прошле године, уз бројне изазове које носи почетак
пословања, као и оне додатне које је наметнула неповољна
епидемиолошка ситуација. „На почетку је највећи изазов
била адаптација простора у коме ће деца вежбати”, прича
Николета, а после тога је било бојазни да ли ће успети да
наставе са радом због пандемије, али уз придржавање свих
прописаних мера успели су и то да превазиђу. Како каже,
на самом почетку рада јавио им се неочекивано велики број
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деце, па је требало пронаћи нове термине и формирати групе. Тренутно се труде да обезбеде услове како би од септембра могли да приме још нових чланова и пруже шансу свој
деци која желе да се опробају у балету.
„Отварање балетског студија је обрадовало Боране, јер је
понуда активности намењених деци тиме постала богатија и
квалитетнија. Сваком родитељу је најбитније да му је дете
здраво и срећно, а балет је један диван спој спорта и уметности који доприноси здравом развоју деце, а уз то доноси
још много других бенефита. Поред савладавања основа балета уз најлепшу класичну музику, деци се приближава уметност, развија машта, побољшава координација покрета и равнотежа, и, оно што је јако битно, подстиче се социјализација,
будући да вежбају
у групи. Деца се истовремено друже
са својим вршњацима, раде на себи
и уче кроз игру. То
је тачно оно што
сам и хтела да постигнем”, објашњава Николета.
Њен балетски студио тренутно броји око
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полазника,
подељених у неколико старосних
група које раде по
пажљиво осмишљеним и узрасно прилагођеним
програмима. Сви
заједно
улажу
доста труда и са
радошћу се спремају за такмичења
и годишњи концерт, а планирају и организовање већег броја
јавних наступа и учешће на фестивалима.
„Ове године смо били на само једном такмичењу, али
смо остварили лепе резултате и узели награде. Толико нам је
корона дозволила. Надамо се да ће се од септембра то променити, с обзиром да планирамо проширење студија и сарадњу
са иностраним балетским школама”, најављује Николета.
Осврнувши се на сарадњу са Националном службом за
запошљавање, наша саговорница је изразила задовољство и
захвалност на пруженој помоћи, истичући да су запослени
у НСЗ увек отворени за сва питања.
„Захвални смо што нам је НСЗ изашла у сусрет и финансијски и саветодавно, све нам је то много значило и
олакшало посао”, поручује Николета.
Бранкица Михајловић Илић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У Перлезу основане три фирме уз подршку НСЗ

ПРИВАТНИ БИЗНИС ЗНАЧАЈАН
ЗА СЕОСКУ ЗАЈЕДНИЦУ
У

з подршку програма самозапошљавања НСЗ, у Перлезу је током прошле године троје предузетника регистровало приватне фирме
– за производњу меда, фризерске услуге и прање тепиха. У зрењанинској филијали Националне службе за запошљавање кажу да
су нове фирме нарочито значајне за село, јер се, у зависности од врсте делатности, у локалној заједници обогаћује понуда производа и
услуга, креирају нова радна места, а са развојем и растом бизниса отвара се могућност и за нова запошљавања.

Производња меда и производа од меда

Фризерски салон

Тепих-сервис

Фирму „Golden Quality Nadj” власник
Тома Нађ је 2020. регистровао за делатност
производње меда и производа од меда. Палета производа ове фирме креће се од багремовог, липовог и ливадског меда, меда са
додацима, попут полена, зеленог ораха, саћа
или млеча, до полена, прополиса и козметике и мелема на бази пчелињих производа
врхунског квалитета са изузетним нутритивним и терапијским карактеристикама.
Тома је дуго година радио у Перлезу
као заваривач у фирми „Агромашине”,
потом је четири године водио пољопривредно газдинство, а пчеларством се бави
последњих шест година. Важна знања и
вештине је стицао од рођака, искусног пчелара, тако да сада има 72 кошнице. Први
дегустатори његовог меда били су чланови
породице, пријатељи и познаници који су
га и подржали у пословној идеји.

Иако је по струци хемијски техничар,
а била је запослена у пекари и компанији
„Дрекслмајер”, Александра Хегедиш се одлучила да отвори фризерски салон, сматрајући да ће јој та врста бизниса оставити
довољно времена за бригу о деци. Прво је
завршила обуку за фризера, а затим прошле године конкурисала код НСЗ по програму самозапошљавања.
Од 250.000 динара субвенције за самозапошљавање адаптирала је локал у
кући поред своје и купила огледала, шампоњеру, професионални алат и репроматеријал. Њен фризерски салон „Сандра МЛ”
ради 24 часа, јер како каже, труди се да
клијентима, и женама и мушкарцима свих
узраста, увек буде на услузи и да им на
сваки начин изађе у сусрет.
У Перлезу је већ постојао један регистровани фризерски салон, а има их доста
и нерегистрованих, али Александра сматра
да је конкуренција пожељна и здрава и да
представља подстрек и изазов за предузетнике да још боље раде. Добра локација,
флексибилно радно време и повољне цене
су њен начин конкурентске борбе, мада је,
како каже, препорука задовољних муштерија најбоља реклама.
„Задовољна сам како се посао развио.
Имам своје муштерије, салон је већ препознатљив, а имам и времена да се посветим деци. Тежак период је остао иза нас,
јер је салон отворен у време пандемије,
па су нам епидемиолошке мере, попут
скраћеног радног времена и забране рада
викендом, отежавале рад. Истрајала сам
и превазишла потешкоће, а сада очекујем
много бољи период”, истиче Александра и
препоручује свима који размишљају о покретању свог бизниса да то и учине.

У Перлезу је прошле године основан
и Тепих-сервис „Булат”, власника Милана
Булата, регистрован за пружање услуга

Своје производе Тома за сада продаје
код куће, по наруџби их шаље и у Зрењанин, а како каже, најбоља реклама је она
која се преноси „од уста до уста” задовољних муштерија. У том послу велика пажња
је усмерена на стицање поверења клијената на локалном тржишту, али је план да се
тржиште даље шири, да производи постану препознатљиви и да за бренд чује што
већи број потрошача.
Ова породична фирма у наредном периоду планира још бољу рекламу, али и
нова улагања у бизнис, што ће подразумевати инсталирање АПИ-коморе. Наиме, ради
се о алтернативном медицинском поступку
за јачање имунитета и унапређење здравља
пчела. Ова услуга биће потпуно иновативна
за тржиште, па је сматрају за изузетну компаративну предност у борби за купце.
Бесплатна публикација о запошљавању

прања намештаја, седишта возила, дубинско прање тепиха и итисона, као и за
прање тракастих завеса, ћебади, јоргана и
других кабастих ствари које је тешко прати
у кућној машини за веш.
У овој бранши Милан је имао дугогодишње искуство, јер је више од 22 године
радио у великом тепих-сервису у Београду, где је последњих 15 година био пословођа и руководио тимом од 35 радника.
Као врхунски познавалац овог посла, који
уз знања и вештине поседује и значајан
менаџерски стаж, одлучио се да покрене
приватни бизнис.
Будући да је у дворишту породичне
куће већ поседовао простран и функционалан пословни објекат, притом на доброј
локацији, субвенцију за самозапошљавање
је искористио за делимичне грађевинске
интервенције, а од сопствених средстава
је купио машине, опрему и доставно возило, па сада његов тепих-сервис поседује све машине које су потребне за сваку
фазу процеса прања и чишћења. Значајна тржишна предност овог тепих-сервиса
је бесплатна услуга одвожења и доставе,
чиме се клијентима са подручја Зрењанина и Београда обезбеђује врхунска услуга
прања и чишћења уз додатни комфор, а
сервис има и пословну сарадњу са две хемијске чистионице у Београду.
Александра Штрбац
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600
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Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5901, 021/488-5902 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Војводе Радомира Путника 20 Крушевац
тел. 013/306-800
Балканска 33
тел. 037/412-501
Вршац
Феликса Милекера 21
Лесковац
тел. 013/802-400
Млинска 16
тел. 016/202-411
Сомбор
Апатински пут 1
Пожаревац
тел. 025/464-000
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
Смедерево
тел. 022/638-801
Др Миладина Милића 2
Суботица
тел. 026/633-900
Јована Микића 12
Ужице
тел. 024/644-600
Железничка 22
Крагујевац
тел. 031/590-600
Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Пријепоље
Санџачких бригада 11
Јагодина
тел. 033/719-011
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011
Чачак
Жупана Страцимира 35
Ниш
тел. 032/303-700
Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/488-5901, 021/488-5902

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090

