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У Бору почиње реализација програма
стручне праксе51

УВОДНИК

Филијала Нови Пазар Националне службе за запошљавање првог дана јула организовала је доделу уговора корисницима средстава програма запошљавања
и полазницима стручне праксе. Уговоре су незапосленима званично уручили директор НСЗ Зоран Мартиновић, директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин
Ђекић и помоћник градоначелника Енсар Шкријељ.
Директор Мартиновић је посету Новом Пазару
искористио и за обилазак једног од пословних партнера из овог града са којим новопазарска филијала
НСЗ има дугорочну добру сарадњу. Предузеће „Броња“, чија је основна делатност резање и обрада дрвета, тренутно запошљава близу 50 радника, а 7 незапослених суграђана је недавно ангажовано преко
програма „Моја прва плата“. С обзиром на то да предузеће планира да прошири производњу, најављују
да ће имати потребу да запосле још нових радника.
У Бору је крајем прошлог месеца почела реализација програма „Стручна пракса“, на основу Локалног акционог плана запошљавања који градска власт
спроводи уз техничку подршку НСЗ. Град Бор је за ову
намену издвојио 5 милиона динара, чиме је 7 послодаваца из јавног сектора подстакнуто да радно ангажују 32 млада суграђанина. Осим за програм „Стручна пракса“, из градског буџета за ову годину средства
су опредељена и за спровођење јавних радова, као и
за доделу субвенција за самозапошљавање.
Немања Новаковић
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у најближој филијали/служби НСЗ.

ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ
ЗА ПРЕКО 500 НЕЗАПОСЛЕНИХ
НОВОПАЗАРАЦА
Ф

илијала Нови Пазар Националне службе за запошљавање је у фоајеу градског Културног центра првог дана
јула организовала доделу уговора корисницима средстава програма запошљавања и полазницима стручне праксе. Уговоре су незапосленима званично уручили директор
НСЗ Зоран Мартиновић, директор новопазарске филијале
НСЗ Фахрудин Ђекић и помоћник градоначелника Енсар
Шкријељ.
– Верујемо да ћемо ове године, захваљујући буџету којим располажемо, укључити око 20 хиљада незапослених
лица у различите мере и програме које спроводи Национална служба. Мерама Владе успешно су очувана радна
места, а преко програма запошљавања се константно доприноси смањењу броја незапослених на нашој евиденцији
– истакао је Мартиновић.
Према речима директора новопазарске филијале НСЗ
Фахрудина Ђекића, у реализацију програма запошљавања
на нивоу Филијале Нови Пазар у овој години је уложено
преко 105 милиона динара, а уз додатне финансијске подстицаје се очекује да ће преко различитих програма до краја године бити обухваћено више од 500 незапослених лица.
Ђекић је истакао веома успешну реализацију програма
„Моја прва плата“, по коме је, како је рекао, новопазарска
филијала, на основу броја укључених лица и послодаваца, у
самом врху у целој Србији.
Након доделе уговора незапосленим Новопазарцима,
организован је обилазак успешног привредника и једног од
пословних партнера из овог града са којим новопазарска
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филијала НСЗ има дугорочну добру сарадњу. Предузеће
„Броња“, чија је основна делатност резање и обрада дрвета,
тренутно запошљава близу 50 радника, а 7 незапослених
суграђана је ангажовано управо преко програма „Моја прва
плата“. Власник предузећа, Сеад Броња, том приликом исказао је велико задовољство због изузетно добре и професионалне сарадње са НСЗ.
– Планирамо да проширимо производњу и почнемо да
се бавимо израдом пелета и плочастог намештаја, због чега
намеравамо да запослимо још нових радника. Имамо велику подршку НСЗ и осталих владиних институција које нам
обезбеђују још боље услове да се даље развијамо и будемо
још успешнији – истакао је Броња.
Приликом посете овој фирми, директор НСЗ Зоран
Мартиновић похвалио је велики успех новопазарске филијале, која је од прошле године кроз програм „Моја прва
плата“ укључила преко 1.340 незапослених младих лица
код чак 1.000 различитих послодаваца који послују на том
подручју.
– Нови Пазар је град младих и град предузетништва, и
евидентно је да је највеће интересовање управо за програме
и мере који имају за циљ радно ангажовање младих људи
и њихову афирмацију, чиме се подстиче запошљавање и
развој предузетништва у овом делу Србије – рекао је Мартиновић и подсетио да је програм „Моја прва плата“ још
увек у току и да се веома успешно реализује у целој земљи.
Аида Бојаџић
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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
запошљавање.
Јеленаза
Бајевић,
Славица Даниловић Одсек за издаваштво: Тамара Сарић
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Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/2929-302
Лектор: Бранка Тарбук, novine@nsz.gov.rs
Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић
Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 – др. закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. године, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”,
број 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у
области запошљавања министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања број 550-00-00077/2021-24 од 18.06.2021. године,
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Нова Црња за период од 2021. до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину број
0908-101-2/2021

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
У 2021. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање – Испостава Нова Црња (у даљем тексту:
Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
млади до 30 година старости, старији од 45 година, жене, вишкови
запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, незапослени без квалификација или са
ниским квалификацијама, незапослени који се налазе на евиденцији
незапослених дуже од 12 месеци, избегла и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу
испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице
локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања
лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 225.000,00 динара по лицу.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној
служби за запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостава Нова
Црња, или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и www.novacrnja.rs.
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање –
Филијала Зрењанин на телефон: 023/519-828, Испостави Нова Црња
на телефон: 023/815-068 и Oпштини Нова Црња на број телефона:
023/815-030 или на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту www.novacrnja.rs.
Комплетан текст Јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову
намену, а најкасније до 30.09.2021. године и објављен је на сајту
Националне службе за запошљавање, на сајту опшине Нова Црња и у
огласнику „Послови”.
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 – др. закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана за период од 2021. до
2023. године, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, број
30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локланим планским документом у области
запошљавања министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања број 550-00-00077/2021-24 од 18.06.2021. године, а у складу
са Локалним акционим планом запошљавања општине Нова Црња за
период од 2021. до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2021. годину број 0908-101-2/2021.

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2021. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица са евиденције
Националне службе за запошљавање – Испостава Нова Црња реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на
основу јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без
завршене средње школе, лица која посао траже дуже од 18 месеци,
особе са инвалидитетом.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће
се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних
радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на
јавним радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу,
• накнаду трошкова обуке (Национална служба процењује
оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано
законом).
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и
удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у
Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби
за запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостави Нова Црња или
преузети на сајту: www.nsz.gov.rs и www.novacrnja.rs.
07.07.2021. | Број 941-942 |
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Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Зрењанин на телефон: 023/519-828,
Испостави Нова Црња на телефон: 023/815-068 и Општини Нова Црња
на број телефона: 023/815-030 или на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту
www.novacrnja.rs.
Комплетан текст Јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту Oпштине Нова Црња и у огласнику
„Послови”, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном
конкурсу је 15.07.2021. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у
2021. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања бр. 550-00-00077/2021-24 од 18.06.2021. године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, бр. 0103-101-1/2021
од 22.06.2021. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Младеновац за период од 2021. до 2023.
године, усвојеним Одлуком I-00-06-1-35/1/2021, од 12.05.2021. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2021. ГОДИНИ
Програм јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са
инвалидитетом реализује се у циљу очувања и унапређења радних
способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада,
кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) на основу јавног конкурса, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Градске општине Младеновац.
На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће
се број радних дана за сваку особу са инвалидитетом укључену у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних
радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима укљученим на
јавне радове и
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидите-
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том имају: ГО Младеновац, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус
правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
надлежној организационој јединици Национaлне службе – Филијала за град Београд – Испостава Младеновац, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој
јединици Национaлне службе – Филијала за град Београд – Испостава
Младеновац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој
јединици Националне службе – Филијала за град Београд – Испостава
Младеновац.
Комплетан текст Јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији Националне службе „Послови”, на сајту Националне службе, огласној табли
у Служби Mладеновац НСЗ и на сајту Градске општине Младеновац,
а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је
12.07.2021. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 – др. закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана за период од
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у
Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник
РС”, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у
области запошљавања министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања број 550-00-00077/2021-24 од 18.06.2021. године,
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине
Нови Бечеј за период од 2021. до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину
број 0908-101-3/2021

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2021. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица са евиденције
Националне службе за запошљавање – Испостава Нови Бечеј реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на
основу јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, млади
до 30 година старости, незапослене жене преко 45 година старости,
лица без завршене средње школе, лица која посао траже дуже од 18
месеци, особе са инвалидитетом.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних
радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на
јавним радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
• накнаду трошкова обуке (Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом).
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
Филијали Зрењанин Национaлне службе за запошљавање, 23000
Зрењанин, Сарајлијина 4, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостави Нови Бечеј или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs и www.novibecej.rs.

ци новчане социјалне помоћи, незапослени без квалификација или са
ниским квалификацијама, незапослени који се налазе на евиденцији
незапослених дуже од 12 месеци, жртве трговине људима и жртве
породичног насиља.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу
испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице
локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања
лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 225.000,00 динара по лицу.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној
служби за запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостава Житиште
или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и www.zitiste.rs.

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици
Националне службе у Новом Бечеју на број: 023/771-036 и у Општинској управи Нови Бечеј на телефон: 023/772-320 и на сајту Националне
службе – www.nsz.gov.rs и Општине Нови Бечеј: www.novibecej.rs.

Комплетан текст Јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст Јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање
– Филијала Зрењанин на телефон: 023/519-828, Испостави Житиште
на телефон: 023/3821-044 и Општини Житиште на број телефона:
023/3821-306 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.zitiste.org.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне
службе за запошљавање и Општине Нови Бечеј, као и на огласним
таблама Националне службе и Општине Нови Бечеј, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 15.07.2021. године.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову
намену, а најкасније до 30.09.2021. године и објављен је на сајту
Националне службе за запошљавање, на сајту опшине Житиште и у
огласнику „Послови”.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 – др. закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”,
бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
године, за спрoвођење Стратегије запошљавања у Републици Србији
за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним планским документом у области запошљавања
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
550-00-00077/2021-24 од 18.06.2021. године, а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања општине Житиште за период од 2021.
до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 0908-101-1/2021

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 – др. закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”,
бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Акционог плана за период од 2021. до 2023.
године, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији
за период од 2021. до 2026.године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним планским документом у области запошљавања
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
550-00-00077/2021-24 од 18.06.2021. године, а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања општине Житиште за период од 2021.
до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 0908-101-1/2021.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање испостава Житиште (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
млади до 30 година старости, старији од 45 година, жене, вишкови
запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисниБесплатна публикација о запошљавању

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Испостава Житиште (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу
од 250.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање
у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу изми07.07.2021. | Број 941-942 |
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Јавни позиви

рује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци,
почев од дана отпочињања обављања делатности.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће
се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној
организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној
служби за запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостава Житиште
или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и www.zitiste.rs.
Комплетан текст Јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање – Филијала
Зрењанин на телефон: 023/519-828, Испостави Житиште на телефон:
023/3821-044 и Општини Житиште на број телефона: 023/3821-306
или на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту www.zitiste.org.rs.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову
намену, а најкасније до 30.09.2021. године и објављен је на сајту
Националне службе за запошљавање, на сајту oпштине Житиште и у
огласнику „Послови”.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 – др. закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”,
бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
године, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији
за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним планским документом у области запошљавања
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
550-00-00077/2021-24 од 18.06.2021. године, а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања општине Житиште за период од 2021.
до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 0908-101-1/2021.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних
радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на
јавним радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
• накнаду трошкова обуке: (Национална служба процењује
оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано
законом).
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је
измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно
измирује.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за
запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостава Житиште или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и www.zitiste.rs.
Комплетан текст Јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Зрењанин на телефон: 023/519-828,
Испостави Житиште на телефон: 023/3821-044 и Општини Житиште
на број телефона: 023/3821-306 или на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту
www.zitiste.org.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту опшине Житиште и у огласнику
„Послови”, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном
конкурсу је 15.07.2021. године.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021.
ГОДИНИ
Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица са евиденције
Националне службе за запошљавање – Испостава Житиште реализују
се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених,
као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу
јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без
завршене средње школе, лица која посао траже дуже од 18 месеци,
особе са инвалидитетом.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од
2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“,
бр. 30/21), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa 4 Споразума о
регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ између Општине Нова Варош и НСЗ – Филијале Пријепоље
за 2021. годину број 3507-101-2/2021 од 30.06.2021. године

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ

Средства намењена за организовање спровођења јавних
радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на
јавним радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
• накнаду трошкова обуке (Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом).

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2021. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе и незапослених особа са инвалидитетом са евиденције
НСЗ Филијале Пријепоље (општине Нова Варош), ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац –
извођач јавног рада са седиштем или организационом јединицом на
територији општине Нова Варош, кога одређује Национална служба за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса.
Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалне самоуправе које према степену развијености утврђеном у складу са посебним прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 2. Роми, 3.
лица без завршене средње школе, 4. лица која посао траже дуже од
18 месеци, 5. особе са инвалидитетом.

На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе,
– културне делатности (за особе са инвалитдитетом).

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају послодавци
са седиштем или организационом јединицом на територији општине
Нова Варош: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне
самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва,
предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица,
односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијале
Пријепоље – Испостава Нова Варош, према месту спровођења јавног
рада, непосредно или путем поште или електронске поште: pisarnica.
prijepolje@nsz.gov.rs, на прописаном обрасцу који се може добити у
организационој јединици Национaлне службе Филијале Пријепоље –
Испостава Нова Варош или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст Јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој
јединици Националне службе Филијале Пријепоље – Испостава Нова
Варош, телефон: 033/719-011 и 033/61-258 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 05.07.2021. године,
а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је
09.07.2021. године.

www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству војних
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:
Управа за одбрамбене технологије Сектора за
материјалне ресурсе Министарства одбране
Републике Србије
Формацијска места која се попуњавају:
1. Референт за заштиту интелектуалне
својине, ВСС
1 извршилац
2. Референт за нормативну регулативу
и статус одбрамбене индустрије Србије,
ВСС
1 извршилац
3. Референт за сложене борбене системе
КоВ, ВСС
1 извршилац
4. Референт за сложене борбене системе
РВ и ПВО, ВСС
1 извршилац
5. Референт за анализу тржишта, ВСС
1 извршилац
6. Референт за борбене платформе, ВСС
1 извршилац
7. Референт за неборбена возила и
инжињеријске машине, ВСС
1 извршилац
8. Референт за радарске системе, ВСС
1 извршилац

9. Деловођа-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 се против кандидата не води кривични
поступак нити истрага за кривично дело и
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– да је кандидат безбедносно проверен и да
нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место на које конкурише.
Посебни услови:
За формацијско место под редним бројем 1: да
кандидат има завршен одговарајући факултет
којим је стекао високо образовање из области
правних наука на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСП бодова или на основним
студијама у трајању од 4 (четири) године којим
је стекао VII/1 степен стручне спреме.
За формацијско место под редним бројем 2: да
кандидат има завршен одговарајући факултет
којим је стекао високо образовање из области
правних наука на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСП бодова или на основним
студијама у трајању од 4 (четири) године којим
је стекао VII/1 степен стручне спреме.
За формацијско место под редним бројем 3: да
кандидат има високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005; модул, усмерење, изборни блок, група,
односно категорија груписања предмета везаних
за системе наоружања (војно машинство) или
производно машинство или машинске конструкције или војноиндустријско инжењерство.
За формацијско место под редним бројем 4: да
кандидат има високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; модул, усмерење, изборни блок,
група, односно категорија груписања предмета везаних за системе наоружања, ваздухопловство, аутоматско управљање, војноиндустријско инжењерство.
За формацијско место под редним бројем 5: да
кандидат има завршен одговарајући факултет
којим је стекао високо образовање из области
економских наука – модул, усмерење, изборни блок, група, односно категорија груписања
предмета везаних за рачуноводство и ревизију,
финансијско управљање и анализу (економску)
пословања на основним академским студијама
у обиму од 240 ЕСП бодова или на основним
студијама у трајању од 4 (четири) године којим
је стекао VII/1 степен стручне спреме.
За формацијско место под редним бројем 6: да
кандидат има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије)
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; модул, усмерење, изборни блок, група, односно категорија
груписања предмета везаних за системе наоружања (војно машинство) или производно
машинство или машинске конструкције или
војноиндустријско инжењерство.
За формацијско место под редним бројем 7: да
кандидат има високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005; на основним студијама у

трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; модул, усмерење, изборни блок,
група, односно категорија груписања предмета
везаних за моторе СУС или моторна возила или
аутомобилско инжењерство.
За формацијско место под редним бројем 8: да
кандидат има високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; модул, усмерење, изборни блок,
група, односно категорија груписања предмета везаних за: Електроенергетске системе или
Електронику и дигиталне системе или Рачунарску технику и информатику или Сигнале и системе или Енергетику или Енергетику, електронику
и телекомуникације или Електроенергетику или
Електронику и микросистеме или Електронске
компоненте и микросистеме или Електронику
или Рачунарство и информатику или Комуникације и информационе технологије или Управљање системима или Рачунарску технику и
информатику или Сигнале и системе или Физичку електронику или Информационе технологије
или Рачунарско и софтверско инжењерство или
Електротехничко инжењерство или Рачунарско
инжењерство или Информационо-комуникационе технологије или Рачунарство и аутоматику.
За формацијско место под редним бројем 9: да
кандидат има средње образовање у трајању од
четири године – образовни профил биротехничар или правни техничар или пословни администратор или економски техничар
II Заједничко за сва формацијска места
Изборни поступак: У изборном поступку биће
примењени Критеријуми прописани Одлукoм о
критеријумима за пријем цивилних лица на
службу у Војсци Србије јавним конкурсом и
без јавног конкурса („Службени војни лист”,
број 13/19 и број 20/20).

За формацијска места под редним бројевима 1, 2, 3, 4 и 5 Критеријуми за формирање листе кандидата састојаће се од
следећих елемената активности у изборном поступку:
– просека оцена са нивоа школовања
предвиђеног за формацијско место које се
попуњава (30% од укупног броја бодова);
– провере познања страног језика (30% од
укупног броја бодова);
– психолошке процене кандидата (30% од
укупног броја бодова);
– разговора са кандидатом (10% од укупног
броја бодова);
– медицинско-здравствене процене;
– безбедносне провере.
За формацијска места под редним бројевима 6, 7, 8 и 9 Критеријуми за формирање листе кандидата састојаће се од
следећих елемената активности у изборном поступку:
– просека оцена са нивоа школовања
предвиђеног за формацијско место које се
попуњава (40% од укупног броја бодова);
– психолошке процене кандидата (30% од
укупног броја бодова);
– разговора са кандидатом (30% од укупног
броја бодова);
– медицинско-здравствене процене;
– безбедносне провере.
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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 учествоваће
у изборном поступку према следећем:

V Адреса на коју се подноси пријава на
јавни конкурс: Поштом на адресу Министарство одбране, Управа за одбрамбене технологије, Немањина 15, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс”. Лична достава пријава може
се извршити у деловодству Управе за одбрамбене технологије, Немањина 15, Београд.

Кандидати за формацијска места под редним
бројевима 1, 2, 3, 4 и 5 биће позвани на проверу познавања енглеског језика.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе
основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл-адреса, назив радног места
на које се конкурише, кандидати прилажу:

О датуму, времену и месту обављања провере познавања енглеског језика кандидати ће
бити благовремено обавештени писаним путем
или путем електронске поште на мејл-адресе,
који наведу у пријави. Провера знања енглеског језика кандидата спроводи се путем стандардизованих тестова у организацији Катедре
за стране језике Војне академије. Кандидати
који не задовоље на провери знања енглеског
језика или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право
на даље учешће у изборном поступку.
Кандидати за формацијска места под редним
бројевима 1, 2, 3, 4 и 5 који буду задовољили на провери енглеског језика и кандидати за
формацијска места под редним бројевима 6, 7,
8 и 9, 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 позвани на психолошку процена 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-адресе 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 мејл-адресе које 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.
III 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 веб-сајту
Министарства одбране, неком од дневних гласила који излази на читавој територији Републике Србије и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
IV Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу су пуковник Роберт Срећковић, телефон: 011/2059-201 и 064/8329-256 и
војни службеник Мирјана Банковић, телефон
011/2059-221.
Бесплатна публикација о запошљавању

За формацијска места под редним
бројем под редним бројем од 1 до 8:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено звање или оригинал или оверену фотокопију
уверења о завршеним студијама (за лица којима
од завршетка студија није издата диплома);
– 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 осуђиван (не старије од шест месеци);
– уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, нити истрага за кривична дела из надлежнсти тог суда и
тужилаштва (не старије од 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 и
– сертификат 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 формацијско место под редним
бројем 9:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе/
сведочанства којом се потврђује стручна спрема;
– 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 осуђиван (не старије од шест месеци);
– уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, нити истрага за кривична дела из надлежнсти тог суда и
тужилаштва (не старије од 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 и
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција.
Кандидати са завршеним мастер студијама
дужни су да доставе и дипломе или уверења
о завршеним основним академским студијама.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена од стране 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.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или у фотокопији овереној на дефинисани начин, 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 због 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 на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs 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; уверења надлежног суда да против лица није
покренут кривични поступак, нити истрага за
кривична дела из надлежнсти тог суда и тужилаштва; 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 поjединачне приjаве за
свако формацијско место на коjе конкуришу у
коjима 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.
07.07.2021. | Број 941-942 |
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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
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

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

Радно место за послове
вршења стручног надзора,
звање самостални саветник

Одсек за контролу спровођења
пројеката, Сектор за инвестиције у
инфраструктурне пројекте
2 извршиоца

Опис послова: Уводи извођаче радова
у посао у складу са закљученим уговорима и обавља послове праћења и контроле
реализације пројеката на терену у складу
са пројектно-техничком документацијом и
грађевинском дозволом и врши контролу
достављене документације о извођењу радова; сарађује са извођачима радова и стручним надзором, јединицама локалне самоуправе и другим органима државне управе
у вези са реализацијом уговора; врши проверу испуњености свих врста предуслова за
плаћање испостављених ситуација и других
финансијских докумената пре извршеног
плаћања; прати уговорене рокове и припрема документацију за потребе анексирања
уговора, анексирања уговора, израђује појединачне извештаје о физичкој реализацији
пројеката на основу извршене теренске контроле; учествује и сарађује са комисијама
за примопредају радова, коначни обрачун и
технички преглед објеката; учествује у изради збирних извештаја о теренској контроли; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинског
инжењерства 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, 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.
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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“ (поседовање знања и вештина у
основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и
табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области, на
траженом нивоу и жели да на основу њега
буде ослобођен тестирања компетенције
– дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави
и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако
увидом у достављени доказ не може потпуно
да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних
компетенција: Након пријема извештаја
о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
1. посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација);
2. посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон o стандардизацији) и
3. посебна функционална компетенција прописи из области делокруга радног места
(Закон о планирању и изградњи, Посебне
узансе о грађењу, Уредба о безбедности и
здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима) – 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) – провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом на адресу: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд или се
предају непосредно на писарницу Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу: Бранислава Стојановић, тел.
011/3642-776 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 (осам) 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 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
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испиту), оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти којима се доказује на
којим пословима, у ком временском периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења
о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је
нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или
у фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16
и 95/18 – аутентично тумачење) 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
Бесплатна публикација о запошљавању

испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 2. августа 2021.
године, о чему ће кандидати бити обавештени на начин који наведу 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 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд.
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.
Напомене: Као државни службеник на
извршилачко радно место, може да се
запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни
стручни испит није услов, нити предност
за заснивање радног односа. Пробни рад
је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад
за радни однос на неодређено време траје
шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на
неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодређено
време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит
у року од шест месеци од дана заснивања
радног односа.
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.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ

Оглас објављен у периодичном издању публикације „Послови“ Националне службе за
запошљавање, 30. јуна 2021. године, мења се
у делу назива радног места које се попуњава
и исправно треба да гласи:

К РА Љ Е В О
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО СТАМБЕНО”

36000 Краљево, Цара Лазара 84а

Оглас објављен 02.06.2021. године, у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ

16230 Лебане, Цара Душана 118

Судијски помоћник – судијски
сарадник у звању саветник
Опис послова радног места: помаже судији
у раду и реферисању, проучава правна питања
у вези са радом Суда у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, узима на
записник предлоге и друге поднеске и изјаве
странака, врши и друге послове било самостално било под надзором или упутствима судије и
председника Суда, обавља и друге послове по
налогу председника суда или судија.
УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту
судијских помоћника – судијских сарадника
у звању саветник предвиђени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Лебану
I Су 1-130/2019 од 01.03.2019. године: 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 и познавање рада на рачунару.
Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже
повредне радне дужности из радног односа,
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се
оцењују у изборном поступку: познавање
прописа из области организације и рада суда,
Закон о уређењу судова, Закон о седиштима подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Закон о облигационим
односима, Закон о парничном поступку, Закон
о ванпарничном поступку, Закон о кривичном поступку, Кривични законик, Породични закон, Закон о извршењу и обезбеђењу –
провера кроз усмени разговор са учесницима
јавног конкурса, познавање рада на рачунару – провера практичним радом на рачунару,
вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и опште културе
– провером кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

Шеф Одсека за односе са јавношћу,
звање самостални саветник

Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Пријем пријава по овом конкурсу је до 8. јула
2021. године.

Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Саша Бранковић, судијски
помоћник Основног суда у Лебану, 016/843-531.

1 извршилац
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Администрација и управа

Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве
за конкурс са потребним доказима подносе се
на шалтеру Основног суда у Лебану, на адреси Цара Душана 118, или поштом на напред
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.
Подаци о доказима који се прилажу уз
пријаву: потписана изјава с назначеним радним местом за које учесник конкурише, биографија са адресом пребивалишта и бројем
контакт телефона; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
уверења о положеном правосудном испиту,
оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; уверење надлежног органа да
кандидат није осуђиван (не старије од шест
месеци); попуњена и потписана изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће Основни суд
у Лебану прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција (образац
бр. 1) или ће то кандидат учинити сам (образац бр. 2).
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденцију су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту или уверење да кандидат није осуђиван.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18) прописано је. поред осталог,
да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибави
и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни
изјаву којим се опредељује за једну од две
могућности: да Основни суд у Лебану прибави
податке о којима се води службена евиденција (Образац 1) или ће то кандидат учинити
сам (Образац 2). Наведене обрасце изјава је
могуће преузети на интернет адреси Основног
суда у Лебану: uprava@lb.os.sud.rs. Попуњену
изјаву по Обрасцу бр. 1 или по Обрасцу бр. 2
је неопходно доставити уз наведене доказе,
како би Основни суд у Лебану могао даље да
поступа. Пробни рад је обавезан за кандидате
који први пут заснивају радни однос у државном органу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Конкурсна
комисија одбациће закључком.
Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима
чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне,
уз које су приложени потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место,
Конкурсна комисија ће обавити проверу оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку, у просторијама Основног
суда у Лебану, Цара Душана 118. Време и
тачна просторија биће накнадно одређени,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Сви изрази, појмови и термини употребљени у
овом огласу у граматичком мушком роду, подразумевају природни и мушки и женски род
лица на које се односе.
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НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Житни трг 16
тел. 020/312-130

Оглашава јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места
I Орган у коме се радно место попуњава:
Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару,
Житни трг 16
II Радно место које се попуњава:

Виши тужилачки сарадник
у звању самостални саветник
III Радни однос и место рада: Радни однос
на неодређено, Основно јавно тужилаштво у
Новом Пазару, Житни трг 16.
Опис послова: помаже јавном тужиоцу и
заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, самостално на рачунару израђује
нацрте оптужних аката, поднесака и других
поднесака, са записничаром (дактилографом)
узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши самостално или
под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове
предвиђене законом и другим прописима, као
и послове тужилачке управе по налогу ОЈТ.
Услови за рад: стечено високо образовање
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама Правног
факултета у трајању од најмање четири године, положен правосудни испит и најмање
две године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита и
потребне компетенције за ово радно место.
IV 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.
V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време уз обавезан
пробни рад за оне који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад
траје 6 (шест) месеци.
VI 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.
1. 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 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 Основног јавног
тужилаштва у Новом Пазару. Провера сваке
од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од једног сата. Кандидати
који су освојили један бод у провери одрђене
компетенције, искључује 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.
2. Провера посебних функционалних
компетенција: Посебне функционалне компетенције проверавају се писаним и усменим
путем.
Посебне функционалне компетенције које се
проверавају у изборном поступку су:
– Посебна функционална компетенција –
поседовање знања и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и других аката, провераваће се писаним путем.
– Посебна функционална компетенција –
вештина заступања на главном претресу
у кривичним и у другим поступцима пред
надлежним судом, провераваће се усменим
путем, разговором са кандидатом.
– Посебна функционална компетенција –
вештина 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.
3. Провера понашајних компетенција:
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 писаним путем
– упитник или усмено – интервју и исто ће
вршити дипломирани психолог.
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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.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа, провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено).
VII 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, публикацији
„Послови”.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару или у штампаној верзији
у Писарници Основног јавног тужилаштва у
Новом Пазару, Житни трг 16.
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. Подносноци 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.
IX Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
1. биографија са наводима о досадашњем
радном искуству;
2. оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије;
3. оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;
4. оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверење којом се потврђује стручна
спрема која је наведена у условима за радно
место;
5. оригинал или оверна фотокопија доказа о
положеном правосудном испиту;
6. 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);
7. 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;
8. 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)
9. 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”
бр. 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 евнденција 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 месецн. Основно
јавно тужилаштво у Новом Пазару 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 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
X 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.
XI 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
Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару,
Житни трг 16. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона
или имејл-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 наконтакте
(бројеве телефона или електронске адресе),
које наведу у својим пријавама.

XII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10
до 13 часова: Енеса Бесничанин, тел.
020/312-130.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријава на
конкурс шаље се на адресу: Основно јавно
тужилаштво у Новом Пазару, Житни трг 16,
са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места: виши тужилачки
сарадник“ или непосредно предаје у седишту
Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару,
Житни трг 16.
НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на
интернет презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару, 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 Основног
јавног тужилаштва у Новом Пазару. 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. Информације
о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног
тужилаштва у Новом Пазару. 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
сезаснива 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.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Житни трг 16
тел. 020/312-130

Оглашава јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места
I Орган у коме се радно место попуњава:
Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару,
Житни трг 16
II Радно место које се попуњава:

Записничар у звању референта
III Радни однос и место рада: Радни однос
на неодређено, Основно јавно тужилаштво у
Новом Пазару, Житни трг 16.
Опис послова: записничар обавља све
дактилографске послове у предметима достављеним у рад основном јавном тужиоцу и заменицима основног јавног тужиоца,
пише записнике на саслушањима, позива за
рочишта, расписује доставнице и повратнице
и обавља послове по диктату код тужиоца и
заменика тужиоца, води рачуна о уредности
списа, стара се о чувању и преносу података,
доступности материјала, исправности биро07.07.2021. | Број 941-942 |
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техничке опреме и рационалном коришћењу
канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију статистичких ствари и публикација, води евиденцију
о свом раду, ради и друге послове по налогу јавног тужиоца, обавља и друге послове
по налогу јавног тужиоца и заменика јавног
тужиоца.
Услови за рад: III или IV степен стручне
спреме, средње школе друштвеног смера,
најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа I-а или
I-б класе, положен државни стручни испит и
потребне компетенције за ово радно место.
IV 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.
V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време уз обавезан
пробни рад за оне који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад
траје 6 (шест) месеци.
VI 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.
1. 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 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 Основног јавног тужилаштва
у Новом Пазару. Провера сваке од општих
функционалних компетенција не може трајати
дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод у провери одрђене компетенције, искључује 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.
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2. Провера посебних функционалних
компетенција: Посебне функционалне компетенције проверавају се писаним и усменим
путем. Посебне функционалне компетенције
које се проверавају у изборном поступку су:
– административни послови (канцеларијско
пословање, припрема материјала и вођење
записника), рада дактилобироа (познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију јавних тужилаштава, положен испит
за дактилографа I-а или I-б класе – доказује
се уверењем, сертификатом, који се подноси
уз пријаву); провере ће се вршити усменим
путем, односно путем разговора са кандидатом;
– познавање релевантних прописа из делокруга радног места (Закона о државним службеницима и Правнилника о управи у јавним
тужилаштвима); провере ће се вршити усменим путем, односно путем разговора са кандидатом;
– провера брзине и тачности куцања – препис и диктат, провера ће се вршити писаним
путем на рачунару.
3. Провера понашајних компетенција:
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 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.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено).
VII 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 – публикацији
„Послови”.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару или у штампаној верзији
у Писарници Основног јавног тужилаштва у
Новом Пазару, Житни трг 16. 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. Подносноци 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.
IX Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
1. биографија са наводима о досадашњем
радном искуству;
2. оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије;

3. оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;
4. оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверење којом се потврђује стручна
спрема која је наведена у условима за радно
место;
5. оригинал или оверна фотокопија доказа о
положеном правосудном испиту;
6. 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);
7. 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;
8. 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);
9. 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.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”
бр. 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 евнденција 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 уверењеда кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месецн. Основно
јавно тужилаштво у Новом Пазару 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 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.
X Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли фазу провере посеб-
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них 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.
XI 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
Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару,
Житни трг 16. Кандидати ће одатуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или
имејл-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.
XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до
13 часова: Енеса Бесничанин, тел 020/312130.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријава на
конкурс шаље се на адресу: Основно јавно
тужилаштво у Новом Пазару, Житни трг 16,
са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места: виши тужилачки
сарадник“ или непосредно предаје у седишту
Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару,
Житни трг 16.
Напомене: Овај конкурс се објављује на
интернет презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Новом Пазару, 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 Основног
јавног тужилаштва у Новом Пазару. 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. Информације
о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног
тужилаштва у Новом Пазару. 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.
Бесплатна публикација о запошљавању
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„ДОБЕРГАРД” ДОО

КОМПАНИЈА МДГ
31300 Пријепоље

Оператер у позивном центру

Физичко-техничко обезбеђење

више позиција – продавац
у позивном центру, представник
за финансије, корисничку подршку,
колекцију, верификацију
80 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на радно искуство; лиценца за обављање
физичко-техничког обезбеђења. Кандидати треба да се јаве на контакт телефон
060/2522-793, контакт особа Валентина Вучичевић. Трајање конкурса: до попуне.

Компанија МДГ доо расписује конкурс за
попуњавање слободних радних места због
проширења посла на тржишту Канаде и Сједињених Америчких Држава. Радно место је
идеално за амбициозне и способне кандидате
и пружа могућност одличне зараде. Кандидати ће добити квалитетна упутства и обуку на
радном месту.

на одређено време,
место рада: Београд
10 извршилаца

„ЕУДОРА” ДОО
Земун
Трг Бранка Радичевића 4
тел. 060/3359-250
е-mail: a.ostojic@drgilbert-centar.com

Кол-оператер

10 извршилаца

Опис посла: продаја путем телефона.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно
искуство: минимум пет година на истим или
сличним пословима. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон или
своје пријаве да доставе путем мејла. Особа
за контакт: Ања Остојић. Конкурс је отворен
до попуне.

„CERAMIX” DOO
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 30ђ

Возач – продавац
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно искуство у вожњи комбијем, познавање
рада на рачунару, рад на каси, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail:
djnborovica@gmail.com, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

Опис посла: успешна продаја производа и услуга наших повезаних компанија на
тржишту Северне Америке, добро познавање производа који се продају, управљање добијеним информацијама (телефон
и имејл), одређивање могућности продаје
кроз оцену потреба и буџета клијената, слушање, разумевање и одговарање на питања
клијената и препоручивање решења, успешно решавање конфликтних ситуација преко
телефона и имејла, активна анализа рачуна
клијената и износа који се дугују, испуњавање постављених циљева у смислу наплате потраживања на дневном, недељном и
месечном нивоу, препознавање и потврђивање могућих случајева преваре, потврда и
овера личних података апликаната за кредит, висок степен наплате прве рате кредита, позивање клијената који имају кашњења
у отплати кредита или су престали да
отплаћују дуг.
Потребне квалификације: добро разумевање
и изузетна конверзација на енглеском или
француском језику, рад на рачунару средњи
до виши ниво (коришћење programa Office
Word, Excel и Интернет претраживача), образовни ниво: средња школа, виша – висока
школа, факултет.

Спремачица

Нудимо: рад у пријатном окружењу, са младим, образованим и талентованим људима;
предност живљења у малом граду, са ниским
трошковима живота и зарадом на нивоу великих градова; могућност дугорочног запослења, на неодређено време, у зависности од
постигнутих резултата у раду.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа. Пријаве слати у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

Пошаљите свој CV на енглеском или француском језику. За више информација контактирајте: mdgdoo@mdg.com или 033/215-5001.

„АУТОПРОМЕТ” ДОО

УР „ТОСКАНА” 025

„BERMILTON GROUP” DOO
11070 Нови Београд
Савски насип 7
тел. 063/297-237

11070 Нови Београд
Ауто-пут за Загреб 5
тел. 011/319-31-50

Спремачица – чистачица
пробни рад 1 месец

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

Посао се не чека,
посао се тражи

25000 Сомбор
Венац Петра Бојовића 14
тел. 060/4220-228

Конобар

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV–I степен стручне спреме; 6 месеци искуства у послуживању хране и пића;
основно знање енглеског језика; рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу се јавити
на наведени број телефона, доставити радну
биографију. Оглас је отворен до попуне радних места.
07.07.2021. | Број 941-942 |
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Достављач хране – возач
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV–I степен стручне спреме било
које струке; почетно знање енглеског језика; рад у сменама. Заинтересовани кандидати
јављају се на наведени број телефона, доставити радну биографију. Оглас је отворен до
попуне радног места.

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧЕЛИК”
11000 Београд, Коче Поповића 2а
тел. 011/4049-650

Собарица

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
енглески језик – почетни ниво; потребно радно искуство. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: info@jumpinn.rs у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„ASIA FOOD” DOO
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 16
тел. 063/595-888

Сервер – продаја хране
10 извршилаца

Конобар

4 извршиоца

Шанкер

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
било којем занимању, познавање енглеског
језика. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати на
e-mail: asiafoodserbia@gmail.com, у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

„БНТ” ДОО
11000 Београд
Шуматовачка 8
тел. 060/8214-345

Продавац у малопродаји
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, потребно
радно искуство, основна информатичка обука.
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
CV на e-mail: zeljka.zivanovic@bnt.rs или на
адресу: Немањина 4, спрат 7, са назнаком: „За
Жељку Живановић”. Рок за пријављивање:
31.07.2021.

„MERCATOR – S” DOO
Ауто-пут за Загреб 11а

Возач

Месар

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на контакт
телефон: 064/2979-474, Данијела Станковић.

на одређено време
10 извршилаца

„DAN PLUS INTERNATIONAL“ DOO

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

21000 Нови Сад, Кисачка 82

Магационер

Кувар

на одређено време
15 извршилаца

на одређено време, место рада Ниш
4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Место рада: Београд. Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања: телефон: 0800/104-105 (бесплатан кол-центар, oд
08.30 дo 16.30).

НЕНИНЕ КИФЛИЦЕ

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар.
Заинтересовани кандидати јављају се на контакт телефон: 063/583-985.

ФЛЕРТ ТОРТЕ
18000 Ниш, Таковска 11

Менаџер у производњи торти и
колача

11000 Београд, Витановачка 1

Радник у производњи кифлица
2 извршиоца

Посластичар

УСЛОВИ: III–V степен стручне спреме, пекар;
искуство на сличним пословима. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 060/028-38-78, слање пријава
на е-mail: velickovic_d@yahoo.com. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.

УСЛОВИ: Кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу: info@torteflert.rs или се јављају на контакт телефон: 061/989-9863.

„ДИНАРА СЕРВИС“ АД
11000 Београд
Саве Машковића 3

УСЛОВИ: завршена уметничка школа; пожељно радно искуство. Кандидати пријаве шаљу
на мејл-адресу: info@torteflert.rs или се
јављају на контакт телефон: 061/989-9863.

Послови издавања регистарских
налепница

СЗР МОДНИ АТЕЉЕ
„BY BIBA“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник; поседовање возачке дозволе Б категорије; знање рада на рачунару; без
обзира на радно искуство. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 063/7238-766, слање пријава на e-mail:
dservis@mts.rs. Конкурс остаје отворен до
попуне радног места.

„SEJMI CLEAN“ DOO
11090 Београд, Раковица
Кнеза Вишеслава 63
e-mail: agencija.sejmi@gmail.com
тел. 060/490-59-91

Уметник у производњи
посластичарских производа

21460 Врбас
тел. 063/717-4500
e-mail: barovic93@gmail.com

Радник за кројење и шивење
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање
28.07.2021.

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Јурија Гагарина 14
e-mail: jelena.novarlic@delhaize.rs

Хигијеничар за машинско
чишћење подова

Продавац

на одређено време
2 извршиоца

за рад у Новом Саду
100 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, рад у сменама. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријављивање је 28.07.2021.

КОВАН ЕРЦИК ПР
ДЕЛАТНОСТ ФРИЗЕРСКИХ И
КОЗМЕТИЧКИХ САЛОНА
„IVIN COMPANY“ BEOGRAD

11000 Београд – Стари град, Чика Љубина 7
тел. 064/2979-474

Мушки фризер

PBC OUTSOURCING
21000 Нови Сад, Гундулићева 18
e-mail: admin@stratasupport.com.au

на одређено време
15 извршилаца

на одређено време

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме,
возачка дозвола Ц категорије (може и Б).

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме,
потребно радно искуство.

на одређено време, особа са одређеним
степеном инвалидитета

Продавац

Педикир и маникир

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, особа са инвалидитетом, основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), енглески језик – средњи
ниво. Слање пријаве за запослење мејлом.

на одређено време
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме.
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на одређено време

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме, педикир; на одређено време.

Административни асистент –
маркетинг асистент

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

Трговина и услуге / Медицина

„ЕЛС“ ДОО БЕОГРАД

Булевар деспота Стефана 115
тел. 011/2762-282
e mail office@Gelssec.rs

Јављање на телефон: 064/8911-425, особа за
контакт: Снежана Вељашевић. Послати CV на
e-mail: kadrovska@metaloplastika.rs.

Службеник обезбеђења

на одређено време, за рад у Сјеници

Машински техничар – референт
оперативне припреме
за производњу и одржавање

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; да
кандидат поседује лиценцу за послове обезбеђења, ЛФ1 или ЛФ2, сви образовни профили. Рад у банци на позицији службеника
обезбеђења, понедељак-петак од 08.30 16.00
часова, сатница 195 динара. Особа за контакт: Васић Марина 064/858-4821.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар, обавезна возачка дозвола Б
категорије и познавање рада на рачунару –
MS Office и Windows. Јављање на телефон:
064/8911-425, особа за контакт: Снежана
Вељашевић. Послати CV на e-mail: kadrovska@
metaloplastika.rs.

„MAXI DELHAIZE“ SERBIA
ДОО БЕОГРАД

ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радног
места.

Златибор
тел. 066/8821-549
e-mail: maxi421@delhaize.com

Продавац у прехрамбеној
продавници

рад на каси, пријем и излагање робе,
са местом рада на Златибору
2 извршиоца

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, обезбеђен превоз, рад у сменама. Телефон:
066/8821-549, контакт особа: Бранко Ковач.
Оглас је отворен до попуне радног места.

ПРЕДРАГ РИСТАНОВИЋ ПР
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„КОРНЕР ГИП”, ЗЛАТИБОР
Златибор, Тржни центар бб
тел. 063/661-818

Шанкер

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил. Јављање на
телефон: 063/661-818, лице за контакт: Предраг Ристановић. Оглас је отворен до попуне
радног места.

„ВРХОВИ ЗЛАТИБОРА“ ДОО
Крива Река, Чајетина
тел. 060/0310-234
e-mail: finance.mng@sinterfuse.com

„ТИКС ТУРС“ ДОО, ЧАЈЕТИНА
ЗЛАТИБОР – ХОТЕЛ „ИДИЛА“
Златибор, Јованке Јефтановић 8
тел. 031/846-371

Рецепционар

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, енглески
језик – средњи ниво, руски језик – средњи
ниво. Обезбеђена исхрана, рад у сменама.
Јављање на телефон: 031/846-371, од 08 до
15 часова, особа за контакт: Јасна Радишић.
CV послати на e-mail: info@hotelidila.com.
Оглас је отворен до попуне радног места.

МАРКО РИСТОВСКИ ПР
ХОСТЕЛ „РЕПУБЛИКА 031“,
ЗЛАТИБОР
Торник, Златибор
тел. 069/322-6316
e.mail: k2caffetornik@gmail.com

Кувар

на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар.
Рад у сменама, обезбеђена исхрана и превоз. Јављање на тел. 069/322-6316 или достављање CV-ја на e-mail: k2caffetornik@gmail.
com. Особа за контакт: Марко Ристовски.
Оглас је отворен до 15.07.2021. године.

Радник на паковању сухомеснатих
производа
са местом рада у Кривој Реци

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил. Јављање на
контакт телефон: 060/031-0234, особа за контакт: Бранко Јовановић. Обезбеђена исхрана,
послодавац плаћа трошкове превоза. Оглас је
отворен до 31.07.2021. године.

„МЕТАЛОПЛАСТИКА“ АД ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Златиборска 3
тел. 064/8911-425
e.mail: kadrovska@metaloplastika.rs

Економски техничар
– референт комерцијале
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, обавезна возачка дозвола Б категорије и познавање
рада на рачунару – MS Office и Windows.
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
посао се тражи

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
Прешево

1) Медицинска сестра – техничар

у амбуланти у Служби за општу
медицину, кућно лечење, негу и
поливалентну патронажу, на одређено
време до 30.09.2021. године
5 извршилаца

2) Спремач/ица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, у Служби
заједничких послова, на одређено време
до 30.09.2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013 и 75/2014, 13/17 и 113/17), а посебни услови Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Прешево, број: 391 од 23.03.2018. године. За радно
место под редним бројем 1: више или средње
образовање, образовни профил струковна
или медицинска сестра – техничар, стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању струковна медицинска
сестра или медицинска сестра – техничар. За
радно место под редним бројем 2: најмање
основно образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за радно место под редним бројем 1
(медицинска сестра – техничар у амбуланти):
диплома о завршеном вишем или средњем
образовању, образовни профил струковна
или медицинска сестра техничар, стручни
испит, лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест месеци радног
искуства у звању струковна или медицинска
сестра – техничар.
Опис послова из тачке 2: одржава хигијену
просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у административним просторијама, одржава хигијену у
заједничким просторијама здравствене установе и околини здравствене установе, обавља
послове прања, пеглања и одржавања одеће,
веша и друге робе потребе здравствене установе.
Сви кандидати уз пријаву подносе радну биографију са адресом, контакт телефоном и
имејл-адресом. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора о раду дужан је
да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима. Кандидати
који се јаве на оглас могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему, о
чему ће одлучити в.д директора ДЗ Прешево.
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 Кадровска служба
Дома здравља Прешево. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
на сајту Националне службе за запошљавање.
Одлука о избору кандидата ће бити донета у
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року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља
Прешево, 17523 Прешево, 15. новембра 88,
тел. 017/669-195, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове –
радно место _____ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8

Спремачица

у здравству, на одређено време
до 3 месеца
4 извршиоца

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

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

Виша медицинска сестра
– техничар

на интензивној нези нивоа 2, на
Одељењу за испитивање и лечење
болести плућа, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: висока или виша медицинска школа
општег или педијатријског смера, просечна
оцена на студијама већа од 8, радно искуство
на стручним и организационим пословима
здравствене неге најмање 5 година, знање
једног светског језика, познавање рада на
рачунару, поседовање рецензираних стручних
радова, доказ о активном учешћу у програмима континуиране едукације (сертификат за
предаваче / усмене презентације).

Медицинска сестра – техничар

на интензивној нези нивоа 3,
у Служби за педијатријску интензивну
негу и лечење, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа
педијатријског или општег смера, најмање 10
година радног искуства, од тога пожељно 5
година на одељењу за неонаталну интензивну негу и лечење, одличан или врло добар
успех, знање једног светског језика, организационе способности.
ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку пословну биографију кандидати подносе (може и неоверене копије): фотокопију дипломе о стеченом
образовању медицинске сестре – техничара као и сведочанства за сваку годину школовања, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију решења о упису
у Комору медицинских сестара и техничара и
лиценцу уколико је поседују, адекватне препоруке руководилаца одговарајуће струке.
Предност ће имати кандидати који имају радно искуство у здравственим установама терцијарног нивоа дечије здравствене заштите и
са оболелима од COVID 19. Пријаве и доказе о
испуњености услова кандидати могу предати
лично на Архиви Института или путем поште
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на наведену адресу, са назнаком „За конкурс
за медицинске сестре – техничаре”. Кандидат
који буде изабран за пријем у радни однос на
неодређено време, пре склапања уговора о
раду доставља оверене фотокопије: дипломе, сведочанстава за сваку годину школовања, уверења о положеном стручном испиту,
решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије и лиценцу
уколико је поседује, одјаве на претходно осигурање-МА обрасца, фотокопију личне карте
и радну књижицу уколико је поседује (због
израчунавања стажа и минулог рада) или М4
листинг из РФ ПИО, картицу здравственог
осигурања.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

ном, у сменском раду, и то за рад на пословима гинеколошко-акушерска сестра – бабица.
Такође, уместо: Заинтересовани кандидати
за рад на пословима гинеколошко-акушерска сестра – бабица у ванболничком породилишту у Служби стационара, уз пријаву на
оглас, подносе следећа документа...”, треба
да стоји: Заинтересовани кандидати за рад
на пословима гинеколошко-акушерска сестра
– бабица, уз пријаву на оглас, подносе следећа документа...”. Остали део огласа остаје
непромењен.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ
Ужице, Димитрија Туцовића 43

1. Магистар фармације

у јединици за издавање готових лекова
Зебиновац, општина Нова Варош

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

2. Магистар фармације

у јединици за издавање готових лекова
Бродарево, општина Пријепоље

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

3. Магистар фармације

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста
гинекологије и акушерства, стручни испит,
положен специјалистички испит, лиценца,
едукација (курс) из цитологије, колпоскопије
и школа ултразвука, најмање 3 године и 6
месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

Медицинска сестра – техничар

у амбуланти, на одређено време до 3
месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа акушерског смера, уверење о положеном
стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци
радног искуства у звању гинеколошко-акушерске сестре – техничара.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним
фотокопијама 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.

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

Оглас објављен у публикацији „Послови” 940,
од 30.06.2021. године, мења се у делу назива
радног места, тако што уместо: гинеколошко-акушерска сестра, на одређено време, а
најдуже до 30.09.2021. године, ради замене
дуже одсутног запосленог, у ванболничком
породилишту у Служби стационара, треба да стоји: гинеколошко-акушерска сестра
(1 извршилац), на одређено време, а најдуже до 30.09.2021. године, ради замене дуже
одсутног запосленог, са пуним радним време-

у јединици за издавање готових лекова
Коловрат, општина Пријепоље

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: 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 четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
положен стручни испит; лиценца; ознавање
рада на рачунару, најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.
Кандидати су обавезни да уз пријаву на
оглас доставе краћу личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном школовању,
лиценцу, доказ о радном искуству на пословима дипломираног фармацеута у апотеци
и уверење о положеном стручном испиту,
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству и уверење да се против
њега не води кривични поступак и да није
кривично кажњаван. Уколико се документа
достављају у виду фотокопије потребно је да
буду оверена. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци. Оглас се
објављује и на сајту Министарства здравља
Републике Србије. Пријаве на оглас се могу
поднети лично у седишту Апотекарске установе Ужице, сваког радног дана од 7 до 15
часова или послати препорученом поштом на
адресу: Апотекарска установа Ужице, Димитрија Туцовића 43, 31000 Ужице, са назнаком
„За оглас”. Поступак пријема из тачака 1, 2
и 3 ће спровести комисија образована одлуком директора, која ће са кандидатима који
су конкурисали на оглас обавити разговор
(интервју) и на основу сачињене ранг-листе,
дати директору предлог за пријем кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. За ближе информације можете позвати на телефон 031/514-642.
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Благовременом се
сматра пријава пристигла у Апотекарску установу Ужице закључно са осмим даном рока,
до 15 часова. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији
послова, Апотекарске установе Ужице.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Доктор медицине специјалиста
у микробиологији
Микробиолошка лабораторија

УСЛОВИ: високо образовање – специјалиста микробиологије; положен стручни испит;
положен специјалистички испит; лиценца;
познавање рада на рачунару; познавање најмање једног светског језика; најмање 3 година радног искуства; предвиђен пробни рад у
трајању од шест месеци. Кандидати су дужни
да доставе: кратку биографију, фотокопију
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију
лиценце, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање
или 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.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до 30.09.2021.
године, због повећаног обима после,
за рад у Служби опште медицине

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским студијима, 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 за рад; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Дипломирани правник за правне
кадровске и административне
послове

на одређено време до 30.09.2021.
године због повећаног обима посла,
за рад у Одсеку за правне послове
и нормативну делатност, у Служби
за правне и економско-финансијске
послове

УСЛОВИ: високо образовање – правни факултет; 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; знање рада на
рачунару.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у
оригиналу или оверене копије не старије од 6
месеци, и то: пријаву на оглас, биографију са
адресом и бројем телефона; диплому о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу
или решење о упису у одговарајућу комору;
извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена кандидата); уверење о
држављанству РС; фотокопију личне карте
или очитану личну карту. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Кандидати који испуњавају
услове огласа биће позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати
кандидатима. Контакт телефон: 034/323-087.
Пријаве се подносе лично или путем поште
на адресу: Дом здравља Крагујевац, Краља
Милутина 1, 34000 Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027

Доктор медицине
Хитна служба

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен
стручни испит, лиценца.
Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединца и
породице, откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе и спроводи здравствено-васпитни рад. Врши прегледе, дијагностику и
одређује начин и врсту лечења пацијената.
Указује хитну медицинску помоћ. Спроводи
кућно лечење и палијативно збрињавање
пацијената. Прописује лекове, медицинска
средства и одређене врсте медицинско-техничких помагала. Упућује пацијенте на лабораторијску, рендген и ехо дијагностику и на
консултативно-специјалистичке прегледе
као и на болничко лечење у стационар Дома
здравља или у установе секундарног и терцијарног нивоа и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења. Даје оцену о здравственом стању пацијената, утврђује дужину
привремене спречености за рад и упућује
пацијенте на оцену радне способности односно инвалидности. Води прописану медицинску
документацију и евиденцију. Предлаже мере
за унапређење стручног рада и побољшања
ефикасности у раду. Обавља и друге послове
у оквиру своје струке по налогу непосредног
руководиоца и њему одговара за свој рад.

Дипломирани правник – службеник
за јавне набавке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.
Опис послова: обавља послове јавних набавки, послове централизованих јавних набавки
и послове референта за поступање по Зако-

ну о слободном приступу информацијама од
јавног значаја. Припрема, покреће и спроводи поступке јавних набавки. Ради на изради
и објављивању Плана набавки на порталу
Управе за јавне набавке. Ради на измени и
допуни Плана набавки. Доставља извештај о
реализацији Плана набавки. Доставља кварталне извештаје Управи за јавне набавке.
Одређује предмет и врсту поступка јавне
набавке. Припрема конкурсну документацију,
огласе о јавним набавкама, измене и допуне
конкурсне документације, додатне информације и објашњења у вези припремања понуда.
Отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде.
Води записник приликом отварања понуда.
Сачињава извештај о стручној оцени понуда.
Припрема предлог одлуке о додели уговора,
одлуке о обустави поступка. Закључује уговоре са изабраним понуђачима. Раскида уговоре у случају потребе. Одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права. Комуницира
са заинтересованим лицима и понуђачима и
предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступкаи предмета набавке.
Обавља послове јавних набавки за добра
услуге и радове у свим поступцима на које се
закон примењује. Доставља РФЗО тражене
податке везано за централизоване набавке.
Закључује уговоре по налогу РФЗО за централизоване јавне набавке. Ради на пословима
јавних набавки на које се закон не примењује.
Ради и друге послове из домена јавних набавки. Поступа по Закону о слободном приступу информација од јавног значаја приликом
давања информација. Остварује добру комуникацију и начине да дође до података које
му тражиоци информација захтевају. Контактира са овлашћеним лицем за поступање
по Закону о слободном приступу информација, у Министарству здравља. Израђује
годишњи информатор према упуству за израду информација. Води рачуна о свим носачима информација и ажурира их. Обавља послове вођења архиве, води архивску књигу у
коју заводи сву приспелу документацију, преписку и отпрему, одржава ажурност архиве,
сређује архивску грађу. Јавља се на телефон,
успоставља везе улазних и излазних телефонских позива у промету. Одговоран је за брзо и
тачно преусмеравање позива на одговарајуће
локале. Бележи и преноси службене поруке
у случају одсутности запослених на кога се
службена порука односи, извршава накнадни
позив, води телефонски именик јавних служби, сервисних организација, других здравствених установа и кључних телефонских
бројева запослених са посебним овлашћењима и одговорностима и других телефонских
бројева потребних за сталну комуникацију.
Даје све потребне информације грађанима о
раду служби које се баве корисникцима услуга у Дому здравља. Ради и друге послове из
своје струке по налогу непосредних руководиоца и директора Дома здравља.

Зубни техничар за ортодонцију
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
Опис послова: Израђује радне и студијске
моделе на основу отисака. Обавља топљење,
ливење, обраду и полирање и друге поступке при изради одговарујућег рада. Врши евиденцију пријема и тока извођења радова и
доставља одговарајуће извештаје. Израђује
мобилне протетске радове за децу. Израђује
сокле (гипсане моделе) за фиксне протезе.
Чува и одржава инструменте, машине и друге уређаје, на завршетку радног времена,
07.07.2021. | Број 941-942 |
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искључује све електричне апарате и затвара
доток воде до уређаја. Ради према усвојеној
стручној методологији. Наплаћује услуге на
фискалној каси. За свој рад одговоран специјалисти ортопедије вилица са којим непосредно сарађује.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву
на овај оглас достави следећа документа:
фотокопију дипломе, фотокопију/очитану
личну карту, уверење о држављанству, кратку биографију са обавезним контакт подацима (имејл и/или број мобилног телефона).
Пријаву и потребну документацију доставити
лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на оглас”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. У случају већег броја пријављених
кандидата, може бити обављен разговор са
кандидатима из ужег избора, ради добијања
додатних информација које могу бити битне
за доношење одлуке о пријему. Евентуални
позив на разговор биће упућен посредством
достављених контакт података. Одлука о
избору биће објављена на огласној табли
Дома здравља Тутин, од када тече рок за
правно поступање по истој. Кандидати неће
бити лично обавештавани, а послата документа неће бити враћана. Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана од дана
када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради
заснивања радног односа.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Браће Јовандић 13

Магистар фармације

за рад у ОЈ – Апотека Ветерник, у
Ветернику, Краља Александра 67
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске
фармацеутске студије у обиму од најмање 300
ЕСПБ (по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005), односно, завршене основне студије на фармацеутском факултету у трајању од најмање четири
године, по, пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци
радног искуства у звању магистар фармације са радом у апотеци. Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Апотекарској установи Нови Сад број 181 од 11.06.2021. године.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву
на оглас – образац пријава на оглас преузима се на веб-сајту www.apotekanovisad.rs,
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију важеће лиценце, извод из
матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме), потврду здравствене установе у којој је кандидат стекао радно
искуство.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
на одређено време од 12 месеци
због повећаног обима послова

УСЛОВИ: завршене основне академске студије
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно спе-
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цијалистичким 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. Опис
послова: према Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у
Апотекарској установи Нови Сад број 181 од
11.06.2021. године. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас – образац пријава на оглас преузима се на веб-сајту www.
apotekanovisad.rs, фотокопију личне карте,
фотокопију дипломе о завршеном економском
факултету, извод из матичне књиге венчаних
(уколико је кандидат променио презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана
од дана објаве у публикацији “Послови”. Оглас
се објављује и на веб-страници Министарства
здравља Републике Србије и Апотекарске
установе Нови Сад (www.apotekanovisad.rs).
Комисија формирана одлуком директора ће
након увида у пријаве и обављеног разговора
– интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте. Кандидати који не дођу на интервју
неће бити рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Апотекарске
установе Нови Сад. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 60 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Свим кандидатима биће достављена одлука о избору кандидата, на адресу коју буду навели у пријави.
Приложена конкурсна документација неће се
враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријава
на оглас се предаје на адреси: Апотекарска
установа Нови Сад, 21000 Нови Сад, Браће
Јовандић 13.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Администратор информационих
система и технологија
за рад у одељењу за ИТ послове,
на одређено време због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове: 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; предност: поседовање
возачке дозволе Б категорије. Документација коју кандидат треба да приложи: пријава на конкурс која обавезно садржи податке
о радном месту на које кандидат конкурише
и податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује); кратку
биографију; фотокопију дипломе тражене
школе (оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Национал-

не службе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли
Апотекарске установе Пожаревац у просторијама рачуноводства у Улици Моше Пијаде 4,
Пожаревац, као и на сајту Апотекарске установе Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs.
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Особа за контакт: Иван Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са потребном
документацијом доставити на адресу: Моше
Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ
НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине специјалиста
у радиолошкој дијагностици

на одређено време због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање, медицински факултет, специјализација из радиологије; на интегрисаним академским студијама по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије; 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 радиологије; стручни
испит; лииценца и решење о упису у комору;
специјалистички испит. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе,
за послове са високом школоми специјализацијом из радиологије.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној
одговарајућој школи са просечном оценом
током школовања, оверену копију дипломе о положеном специјалистичком испиту,
стручном испиту, оверену копију лиценце и
решења о упису у комору, фотокопију радне књижице или потврду послодавца (други
доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/
очитану личну карту. Напомена: лекарско
уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном
местуза које је расписан оглас тј. у зони јонизирајућег зрачења, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле,
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Одељење за кадровске и

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

Медицина

административне послове Опште болнице
Петровац на Млави. Рок за пријављивање:
8 дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на
адресу: Општа болница Петровац на Млави,
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или
доставити лично у Правну службу Опште
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити
узета у разматрање при избору кандидата.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево
Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска
школа, IV степен средње стручне спреме,
положен стручни испит. Документација коју
кандидати треба да приложе уз пријаву је:
CV – биографија са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом; диплома о завршеној
средњој школи (оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија); фотокопија личне карте; извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци од дана објављивања огласа); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа). Приликом
заснивања радног односа поред достављене
документације из тачке 2 изабрани кандидати
су дужни да доставе: лекарско уверење, као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење
да се против њих не води кривични поступак
(уверење издаје суд), фотокопију одјаве са
претходног осигурања (М образац). 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 Правна служба Апотекарске
установе Смедерево. Кандидати се примају у
радни однос са пуним радним временом на
одређено време, по основу замене запослене
која се налази на боловању за рад у Огранаку
Апотека „Царина 2”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена
на сајту Апотекарске установе Смедерево,
www.apotekasmederevo.co.rs; особа за контакт: Јелена Којић, тел. 026/641-070. Пријаву
са потребном документацијом доставити на
адресу: Апотекарска установа Смедерево,
Носилаца Албанске споменице 5, 11300 Смедерево.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине

за потребе ОЈ Дома здравља Сурдулица,
за рад у Служби опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен
стручни испит, лиценца. Уз пријаву на оглас
доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, оверену
Бесплатна публикација о запошљавању

фотокппију уверења о положеном стручном
испиту за доктора медицине, лиценцу, извод
из матичне књиге рођених, извод из евиденције НСЗ за незапослене, лекарско уверење.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у средствима јавног информисања. Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу
члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац
Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508

Медицинска сестра – техничар у
амбуланти, педијатријска сестра
УСЛОВИ: средње образовање, педијатријска
сестра, положен стручни испит, лиценца,
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење); возачка дозвола Б категорије.
Опис посла: пружа услуге неге и подршке
лицима којима је потребна нега као последица повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја или потенцијалних ризика за здравље, у складу са праксом
и стандардима савремене неге и о томе води
прописану медицинску документацију, у тиму
са докторима медицине или самостално,
спроводи превентивне и куративне мере, по
налогу доктора медицине или доктора медицине – специјалисте у установи и на терену,
припрема пацијента за дијагностичко-терапијске процедуре и припрема ординацију,
опрему и уређаје за рад, учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и
друго) и врши антропометријска мерења, у
хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника у тиму са лекаром и
надзире га за време превоза до здравствене
установе или куће ради даљег лечења, врши
дезифенкцију и стерилизацију инструмената
и материјала, правилно одлаже медицински
отпад, води прописану медицинску документацију, заказује превентивне прегледе за доктора медицине-специјалисту, изабраног лекара за децу, позива пацијенте на пропуштену
вакцинацију, за свој рад одговорна је одговорној сестри и начелнику службе, обавља и
друге послове по налогу начелника службе.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас достављају: диплому о стеченом образовању,
доказ о положеном стручном испиту, лиценцу, кратку биографију, фотокопију возачке
дозволе. Пријаве се достављају у затвореним
ковертама на адресу Дома здравља у Младеновцу, у року од осам дана од дана објављивања у званичној публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Национална служба
за запошљавање

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

Струковни виши медицински
техничар општег смера

више или високо образовање, за
потребе Центра за онкологију и
радиотерапију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар гинеколошкоакушерског смера – бабица

IV степен, за потребе Клинике за
гинекологију и акушерство, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца

Виши РТГ техничар

за потребе Службе за радиолошку
дијагностику, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Службе за
анестезију и реанимацију, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад од 3 месеца
2 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, 95/2018) и посебни услови утврђени
Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки
разред средње школе за медицинске техничаре – сестре са средњом школском спремом
за радно место; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка
биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом; кандидати који имају радно
искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне
службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу са
називом организационе јединице (било да
конкуришу на једно радно место или на више
радних места). Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске
станице); дозволу за рад – лиценцу коју је
издала надлежна комора (ако је кандидат у
радном односу) или решење о упису у комору
07.07.2021. | Број 941-942 |
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(ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведене документе у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице 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 КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и
простора Дома здравља Крушевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: основно образовање.
Кандидати који се пријављују на оглас достављају: пријаву на оглас; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о основном образовању;
изјаву да су здравствено способни за послове
за које подносе пријаву; фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења
даљих разговора са кандидатима који се јаве
на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору
кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави наведени документ у
остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

пен, стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

1. Медицинска сестра – техничар

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. 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.

37000 Крушевац, Косовска 16

на интензивној нези нивоа 2, за рад у
Одељењу коронарна јединица, у Служби
за интерну медицину, пробни рад 3
месеца

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

2. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад у Одељењу хематологије и
реуматологије, у Служби за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

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

3. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одељењу за цереброваскуларне
болести са полуинтензивним лечењем у
Служби за неурологију, пробни рад од 3
месеца

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

4. Медицинска сестра – техничар

у амбуланти, за рад у Амбуланти
за пријем и специјалистичкоконсултативне прегледе у Служби за
урологију, пробни рад од 3 месеца

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

5. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одсеку за палијативно лечење, у
Служби за продужено лечење и негу,
пробни рад од 3 месеца

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

6. Медицинска сестра – техничар

у операционој сали, за рад у Одељењу
за интензивно лечење, у Служби за
анестезиологију и реаниматологију при
Заједничким медицинским пословима,
пробни рад од 3 месеца

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

7. Лабораторијски техничар

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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у дијагностици, у Служби патолошке,
патохистолошке и цитолошке
дијагностике, при Заједничким
медицинским пословима, пробни рад од
3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, лабораторијски техничар или општег смера, IV сте-

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за
оториноларингологију, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине

за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

3. Доктор медицине

за рад у Сужби пријема и збрињавања
ургентних стања при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 6 месеци због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

4. Медицинска сестра – техничар
на инфективном одељењу, за рад
у Пнеумофтизиолошкој амбуланти
за пријем и збрињавање пацијента
у Служби за пнеумофтизологију,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању

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

за рад у Одељењу за рачуноводство
у Служби за економске послове, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме, знање рада на рачунару.
Кандидати за радна места бр. 1-4, 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.
Кандидати за радно место бр. 5 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), доказ или изјаву о
познавању рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
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“ и називом и редним
бројем радног места за које се конкурише,
искључиво поштом на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, на
одређено време до повратка одсутног
радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: високо образовање:
на интегрисаним академским студијама из
области медицине, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама из
области медицине у трајању од најмање пет
година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
положен стручни испит; лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен
препис или фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце или
решења о упису у Комору, биографију са
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на
адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила
Бесплатна публикација о запошљавању

Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком:
„Пријава на оглас број 5/2021”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ”

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Медицинска сестра – техничар

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Спремач/хигијеничар

на одређено време због замене радника
на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: завршена основна
школа. Кандидати су обавезни да уз пријаву
са биографијом доставе: диплому о завршеној основној школи, потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење или потврду
о радном искуству, биографију са адресом и
контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити лично или поштом на адресу:
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос
спремача/хигијеничара“. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене
пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Доктор медицине

у Служби опште медицине, на одређено
време ради замене одсутне запослене на
боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: завршен медицински факултет,
лиценца, положен стручни испит. Уз пријаву
на оглас приложити: фотокопију дипломе,
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, копију / очитану личну карту, копију
лиценце.

Доктор медицине

у Служби опште медицине, на одређено
време због повећаног обима посла, до
12 месеци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет,
положен стручни испит, лиценца. Уз пријаву
на оглас приложити: фотокопију дипломе,
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, копију / очитану личну карту, копију
лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“, путем поште или лично предати
на писарницу Дома здравља Шид.

Посао се не чека, посао се тражи

26300 Вршац, Подвршанска 13

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
5 извршилаца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су прописани Законом 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 Правилником о организацији и систематизацији
послова Болнице број: 01-576/1 од 7.4.2021.
године. Посебан услов за заснивање радног
односа је завршена средња медицинска школа и положен стручни испит. Кандидати достављају: пријаву на оглас са личном и радном
биографијом са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење о општој здравственој способности, извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани (у оригиналу),
уверење да се против њих не води кривични
поступак издато од суда (у оригиналу), оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору
здравствених радника уколико их поседује, оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оверну фотокопију уверења
о држављанству, фотокопију личне карте,
односно штампане податке из личне карте,
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме у односу на презиме које је наведено у дипломи). 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, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања
итд). Пријаве кандидата који не дођу на разговор неће бити узете у разматрање. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Јавни оглас објављује се
на огласној табли и интернет презентацији
послодавца, као и код Националне службе
за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет
страници Министарства здравља. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Резултати огласа ће бити објављени
на веб-страници http://www.spbvrsac.org.rs.
Кандидати који не буду изабрани неће бити
посебно обавештавани о резултатима огласа.
Приложена документација уз пријаву не враћа
се кандидатима. Болница задржава право да у току трајања или након истека рока
за подношење пријава на расписани оглас,
стави ван снаге оглас. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти, у писарници
07.07.2021. | Број 941-942 |
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Болнице или путем препоручене поште на
адресу: Специјална болница за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић” Вршац,
26300 Вршац, Подвршанска 13, са напоменом: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место медицинске сестре техничара“. Опис посла утврђен је Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова Болнице и кандидатима је доступан
на увид у згради управе Болнице, на првом
спрату, канцеларија број 49 радним данима
од 10 до 12 часова.

Здравство и социјална заштита
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СОМБОР”
25000 Сомбор, Првомајски булевар 45
тел. 025/440-540

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за место директора мора да
испуњава следеће услове: 1. да има држављанство Републике Србије; 2. да има високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; 3. да има најмање
пет година радног искуства у струци; 4. да није
кажњаван за дела која га чине неподобним
за обављање послова и задатака у установи,
односно да није кажњаван за кривична дела из
групе кривичних дела против живота и тела,
против слободе и права човека и грађанина,
против права по основу рада, против части и
угледа, против полне слободе, против брака
и породице, против службене дужности, као и
против уставног уређења и безбедности Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да приложи и доказе о испуњавању
наведених услова и то: уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; доказ о радном искуству
– оверену копију радне књижице и потврду
од једног или више послодаваца да је кандидат радио послове за које се захтева стручна
спрема која је тачки 2 наведена као услов за
именовање директора установе, у трајању од
најмање 5 година укупно; уверење МУП РС да
кандидат није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело које га чини
недостојним за обављање функције директора
односно да није кажњаван за кривична дела из
групе кривичних дела против живота и тела,
против слободе и права човека и грађанина,
против права по основу рада, против части и
угледа, против полне слободе, против брака
и породице, против службене дужности, као и
против уставног уређења и безбедности Републике Србије, не старије од 6 месеци; предлог
програма рада и развоја установе за мандатни
период на који се врши избор; радно-професионалну биографију. Директора именује оснивач, на основу конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора установе, на мандатни
период од 4 године. Пријаве се подносе Управном одбору Геронтолошког центра „Сомбор” у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити у затвореној коверти са
назнаком “Пријава за конкурс за директора”
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на адресу установе, лично или путем поште.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање.

Ветерина
КАТАРИНА МАЈСТОРОВИЋ
ПР ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
„КЕТ ВЕТ“ ПАНЧЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ДУНАВ“ ИНЂИЈА
22320 Инђија, Војводе Степе 42
тел. 022/560-526, 560-303

26000 Панчево, Браће Јовановића 106

Директор

на мандатни период од 4 године

Доктор ветеринарске медицине

УСЛОВИ: за директора може бити именован
држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психолошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет
година радног искуства у струци. Кандидати
уз пријаву достављају: пријаву, својеручно потписану, са биографијом и наводима о
дасадашњем радном искуству; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству;
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија
дипломе); доказ о радном искуству (оверена
фотокопија радне књижице); уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет захев за спровођење истраге или одређених радњи, да није подигнута
оптужница или оптужни предлог за кривична
дела за која се гоњење предузима по службеној дужности. Кандидат уз прописану документацију подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Центар за
социјални рад „Дунав“ у Инђији, Војводе Степе
42, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора“. Јавни конкурс се објављује
и на интернет презентацији и на огласној табли Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији.
Све додатне информације могу се добити на
телефон 022/560-526 и 022/560-303.

приправник

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине,
ветеринар; приправник, лица до 30 година,
просечна оцена 8 или виша. Слање пријаве за
посао мејлом: ketvet.ord@gmail.com, јављање
кандидата на контакт телефон 063/297-921.

КАТАРИНА МАЈСТОРОВИЋ
ПР ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
„КЕТ ВЕТ“ ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Браће Јовановића 106

Доктор ветеринарске медицине
УСЛОВИ: врста запослења: стручна пракса,
слање пријаве за посао мејлом: ketvet.ord@
gmail.com, јављање кандидата на контакт
телефон: 063/297-921.

Индустрија и грађевинарство
„INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
AND CONSTRUCTION“ DOO
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 115г

Руковалац електроенергетских
постројења
на одређено време до 5 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме
електроструке енергетског смера, радно искуство 5 година, познавање рада на рачунару,
возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати
на e-mail: iulamanovef@dooidc.com.

„RODA PACKAGING”
ДОО ОПОВО

26204 Опово, Братства јединства 91

Рад на машинама за производњу
еколошких картонских сламчица
за широку употребу
50 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, пробни рад. Директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, у договору са послодавцем.
Слање пријаве за посао поштом, слање
пријаве за посао мејлом: tijana.gutic@
rodapackaging.com, јављање кандидата на
контакт телефон: 064/866-0355.

Рад на паковању пакета
и одржавање хале
60 извршилаца

Посао се не чека,
посао се тражи

УСЛОВИ: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, пробни рад. Директно упућивање кандидата према договореним терминиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Индустрија и грађевинарство

ма за разговор, у договору са послодавцем.
Слање пријаве за посао поштом, слање
пријаве за посао мејлом: tijana.gutic@
rodapackaging.com, јављање кандидата на
контакт телефон: 064/866-0355.

„OLIMPIAS KNITING SERBIA“ DOO

„KAIZEN“ DOO SMEDEREVO

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

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: 026/415-5619 (особа за контакт:
Емилија Ђурић), или своје пријаве да доставе
путем имејла (у имејлу је потребно нагласити
назив радног места).

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО
18000 Ниш
Пантелејска 58

Возач виљушкара
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; поседовање лиценце/сертификата
за управљање виљушкарем.
Опис посла: транспорт робе виљушкарем
у кругу комплекса, по налогу координатора магацина, утовар и истовар камиона, по
налогу координатора магацина, складишење
робе у магацину готових производа, по налогу координатора магацина, истовар и утовар
кутија, обављање других послова на захтев
претпостављеног.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве
достављају на портирницу послодавца или
шаљу на мејл-адресу: prijava.serbia@olimpias.
com или се јављају на контакт телефон:
018/415-6069.
Бесплатна публикација о запошљавању

18000 Ниш
Пантелејска 58

Руковалац парним котлом
и радник на одржавању

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме;
поседовање сертификата за руковање парним
котловима; пожељно радно искуство у полуаутоматској котларници 12 месеци. Рад у сменама. Пробни рад: 6 месеци. Заинтересовани
кандидати радне биографије достављају на
мејл-адресу: jjevtic@olimpias.rs или се јављају
на контакт телефон: 066/8755-901.

„APTIV CONTRACT SERVICES“ DOO
16000 Лесковац
Зелена зона, Прва 1

Оператер на монтажи

на одређено време од 3 месеца,
за рад у Лесковцу
50 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и врсту занимања; пожељно радно искуство на истим или сличним пословима. Организован превоз из Ниша. Заинтересовани
кандидати пријаве шаљу на имејл-адресу:
aptivofficeleskovac@aptiv.com или се јављају
од 08.00 до 16.00 часова на контакт телефон:
069/8890-183.

„ФЕРО ПРОДУКТ” ДОО

21410 Футог, Железничка 5
тел. 066/333-681
e-mail: feroprodukt1bg@gmail.com

Електричар
Радник за прераду жице
и рад на аутоматима
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у
било ком занимању, слање пријаве за запослење мејлом. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање:
28.07.2021.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ „ЦНЦ ОБРАДА“
11323 Велико Орашје, Авалска
тел. 060/055-9471
e-mail: milena.dinic@cncobrada.com

Металостругар – оператер на стругу
УСЛОВИ: рад у сменама, обезбеђен превоз;
III степеном стручне спреме, металостругар; IV или V степен стручне спреме. Слање
пријаве за посао мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: Милена Динић,
060/0559-471.

Оператер на глодалици

ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА
„INFINITY PROJEKT“ NOVI SAD

УСЛОВИ: рад у сменама, обезбеђен превоз;
III степеном стручне спреме, металостругар; IV или V степен стручне спреме. Слање
пријаве за посао мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: Милена Динић,
060/0559-471.

Грађевински техничар

РБ „ГЛОБАЛ“ ДОО УЖИЦЕ
ПРОИЗВОЂАЧ СТАРЕ
СОКОЛОВЕ РАКИЈЕ

21000 Нови Сад, Каће Дејановић 44
тел. 060/0006-830
e-mail: infinityprojekt.ns@gmail.com

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању грађевински техничар, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook), обука за Autocad (све верзије и
сви нивои), возачка дозвола Б категорије,
енглески језик – почетни ниво. Организација
градилишта, контрола и координација радника, контрола квалитета извршених радова и
материјала, решавање техничких проблема,
вођење градилишне документације.Слање
пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок
за пријављивање је 27.07.2021.

ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА
„INFINITY PROJEKT“ NOVI SAD
21000 Нови Сад, Каће Дејановић 44
тел. 060/0006-830
e-mail: infinityprojekt.ns@gmail.com

Дипломирани грађевински инжењер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању дипломирани грађевински инжењер,
основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook), обука за Autocad (све
верзије и сви нивои), енглески језик – виши
или конверзацијски ниво. Планирање, организација и руковођење пројектом приликом извођења радова, вођење одговарајуће
документације на градилишту.Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријављивање је 28.07.2021.

тел. 064/1648-416, 064/8255-342
e-mail: posao@starasokolova.com
www.starasokolova.com

Инжењер производње

са местом рада у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: инжењери пољопривреде и
инжењери технологије, инжењери органске
хемије, биохемије и биотехнологије – мастер,
дипломирани или струковни, са или без радног искуства, одлично познавање MS Office
корисничког пакета, интернет, знање енглеског језика може бити предност, возачка дозвола Б категорије.
Послови и одговорности: учествује у припреми и изради оперативних планова производње, контролише квалитет улазних сировина, амбалаже, репроматеријала, прати
процесне параметре, параметре квалитета и
њихове начине управљања, ради процесну
контролу квалитета, прати рад производних
линија и одговара за све фазе рада, иницира
корективне, превентивне и мере побољшања
у циљу повећања продуктивности производних линија, прати спровођење, преиспитује
њихову ефикасност, учествује у решавању
неусаглашености у процесу производње, у
случају рекламација на квалитет и безбедност
производа учествује у преиспитивању произ07.07.2021. | Број 941-942 |
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водних процеса и записа, у циљу идентификације узрока неусаглашености, верификује
планове и евиденције чишћења и хигијенског
одржавања производног погона и опреме,
повремено обавља послове на терену.

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.

Послодавац нуди: посао у стабилној и уређеној фирми, увођење у посао и интерну обуку
прилагођену послу и новозапосленом, стимулативну зараду, прилику за учење, развој и
напредовање у каријери – просперитет, добро
радно окружење.

„BEXEXPRESS“ DOO ŠABAC
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА УЖИЦЕ

ОСТАЛО: Предвиђена претходна провера
радних способности. Биће контактирани само
кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве и CV
са копијом доказа о стручној спреми доставити електронским путем до 16.07.2021. године, e-mail: posao@starasokolova.com. Контакт
телефони: 064/1648-416, 064/8255-342.

на одређено време од 3 месеца,
са местом рада у Ужицу
2 извршиоца

ЗАНАТСКО МОЛЕРСКА
ФАРБАРСКА РАДЊА
„ПЛАН ЕНТЕРИЈЕР”

31000 УжицеИве Андрића бб
тел. 064/8517690

Возач-курир

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије. Јављање кандидата на
телефон: 064/851-76-90, особа за контакт;
Милан Јовановић. Оглас је отворен до попуне
радног места.

Место рада: Народни музеј Зајечар у Зајечару, Драгослава Срејовића 2, 19000 Зајечар.

Култура и информисање

26300 Вршац, Краљевића Марка 51

Молер, гипсар

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗАЈЕЧАР

2 извршиоца

19000 Зајечар, Драгослава Срејовића 2

УСЛОВИ: I, II, III, IV ниво квалификације, без
обзира на врсту и ниво квалификацију; радно
искуство 12 месеци. Теренски рад, обезбеђен
превоз. Оглас је отворен 30 дана од објављивања у публикацији “Послови”. Заинтересовани кандидати могу се јавити на телефон
064/1955-267.

Секретар

Саобраћај и везе
СЗР „ПЛАВИ ПРЕВОЗ”
11070 Нови Београд
Луја Адамича 1/23
тел. 064/110-90-56

Возач пловила – чамаца

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
пловидбена дозвола. Пријаве слати у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

„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
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за успешан рад на оглашеном радном месту.
Стручне оспособљености проверавају се увидом у податке из пријаве и питањима која се
усмено постављају кандидатима кроз разговор – усмено.
б) Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга органа
и стручно знање из области рада на радном
месту, постављањем питања из законских
прописа који се примењују у раду на радном
месту које се попуњава и то познавање прописа из Закона о запосленима у јавним службама –- усмено.
в) Вештине, односно компетенције кандидата
вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање,
вештина комуникације и способност за рад са
људима, кроз симулацију типичног проблема
који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши – усмено.
г) Интервју – питања о карактеристикама личности и о послу кроз разговор – усмено.

Опис послова: Припрема сва неопходна
правна акта установе; организује, координира, прати и контролише извршење правних,
кадровских и административних послова;
припрема и разрађује уговоре које закључује
установа и јединица у саставу; израђује тужбе, противтужбе и одговоре на тужбе; даје
стручна мишљења и примедбе на нацрте
закона и других прописа; учествује у креирању и изради стандарда, правила и процедура везаних за основну делатност установе;
остварује сарадњу са стручним и научним
установама и државним органима, као и
надлежним службама оснивача и прати динамику реализације обавеза установе из домена правних, општих и кадровских послова;
контролише исправностправних аката неопходних за процес рада установе; спроводи
управни поступак у делатности заштите непокретних културних добара, израђује предлоге
решења и других аката у управном поступку,
обрађује жалбе у управном поступку; даје
информације странкама у вези правне заштите културних добара; припрема годишњи
план јавних набавки, учествује у поступцима спровођења јавних набавки и сачињава
извештаје везане за јавне набавке; обавља и
друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни
факултет, односно стечено 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, знање страног
језика; знање рада на рачунару; најмање пет
година радног искуства.
Стручне оспособљености, знање и вештине,
осносно компетенције које се проверавају у
изборном поступку:
а) Стручне оспособљености вреднују се тако
што се проверавају способности кандидата

Адреса на коју се подносе пријаве: Народни музеј Зајечар, Комисија за спровођење
јавног конкурса, Драгослава Срејовића 2,
19000 Зајечар, са назнаком “Пријава на конкурс” и навођењем назива радног места за
које се пријава подноси или предати лично у
пријемној канцеларији Народног музеја Зајечар у Зајечару, сваког радног дана од 08 до
15 часова.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Биљана Поповић, контакт телефон: 019/444-600, сваког радног дана од 10
до 12 часова.
Општи услови за запослење: да је кандидат
држављанин Републике Србије, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правноснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање шест
месеци, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос због теже повреде
дужности из радног односа.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава је 10 дана и почине да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и
презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, контакт телефон, интернет адресу, податке о образовању, податке
о дужини радног стажа, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: диплома или уверење којим се
потврђује стручна спрема; доказ о радном
искуству; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); потврде/уверења да кандидат није
правоснажно осуђивано на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци; учесници конкурса који су били у радном односу потребно
је да доставе оригинал или оверену фотокопију потврде/уверења да им раније није престао радни однос због теже повреде дужности
из радних односа. Сви докази прилажу се у
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оригиналу или у фотокопији која је оверена
код јавног бележника.
Трајање радног односа: За наведено радно
место радни однос се заснива на неодређено
време.
Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, провера стручних
оспособљености, знања и вештина, односно
компетенција које се вреднују у изборном
поступку, наведених у тексту јавног конкурса,
обавиће се у просторијама Народног музеја
Зајечар, Драгослава Срејовића 2, у Зајечару, а кандидати ће о датуму и времену бити
обавештени телефонским путем на контакт
бројеве телефона које су навели у својим
пријавама или путем мејла на имејл-адресе
које су навели у пријави.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве, као и
пријаве кандидата који не испуњавају услове
јавног конкурса, односно нису доставили све
потребне доказе, биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована од стране директора Народног музеја Зајечар. Овај конкурс објављује се на интернет
презентацији Народног музеја Зајечар: www.
muzejzajecar.org, огласној табли Народног
музеја Зајечар и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
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11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809
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
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд – Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место доцента за ужу научну
област Финансије, рачуноводство
и пословна економија
на одређено време од 5 година

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником o начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником
о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања
радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, списак радова, дипломa о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом (документа у оригиналу или
овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну, Немањина
6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Доцент за ужу научну област
Топологија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука – математичке науке. Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона
о високом образовању („Сл. 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 горе наведену адресу или
лично предати у Секретаријат Факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-354

Лабораторијски техничар

на одређено време до 6 месеци,
Институт за патологију
2 извршиоца

Лабораторијски техничар

на одређено време до 6 месеци,
Институт за микробиологију
и имунологију

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска
школа лабораторијског смера, стручни испит,
лиценца, искуство на наведеним пословима.

Ветеринарски техничар

на одређено време до 6 месеци,
Институт за фармакологију, клиничку
фармакологију и токсикологију

УСЛОВИ: средња ветеринарска школа, стручни испит.

Стручнотехнички сарадник

на одређено време до 6 месеци,
у Служби за интегрисане студије

УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети биографију и
копије докумената као доказе о испуњености
услова. Пријаве се подносе на писарници
Факултета, на наведену адресу.

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

Финансијски руководилац
на одређено време

УСЛОВИ: најмање 5 година радног искуства;
обавезно знање енглеског језика; завршен
економски факултет, VII степен стручне
спреме – дипломирани економиста до 2005.
године, односно мастер економиста од 2005.
године. Пробни рад месец дана. Документација коју је потребно доставити за пријаву на
07.07.2021. | Број 941-942 |
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оглас: оверена фотокопија дипломе, уверење
о држављанству РС, потврда о радном стажу,
извод из матичне књиге рођених и уверење
да против кандидата није покренута истрага.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну
област Андрагогија
са 80% радног времена

Ванредни професор за ужу научну
област Археологија
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија
на одређено време од пет година
(предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања
Психологија рада и организације)

Доцент за ужу научну област
Општа филозофија

на одређено време од пет година
(предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања на хеленистичкој
и средњовековној филозофији)

Доцент за ужу научну област
Етнологија – антропологија

са 7,5% радног времена, на одређено
време од пет година (замена за
привремено одсутну запослену)
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из уже научне области
за коју се бира, способност за наставни рад.

Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик

на одређено време од четири године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира;
најмање два стручна, односно научна рада
из одговарајуће научне области објављена
у часописима или зборницима са рецензијом
(од којих један може да буде замењен стручним преводом) или објављен уџбеник, приручник, речник, односно монографија; способност за наставни рад; позитивна оцена
студената или наставне јединице за педагошки рад и допринос унапређивању наставе и
развоју других делатности наставне јединице
и факултета.

Асистент за ужу научну област
Општа психологија
на одређено време од три године
(предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања
психологија опажања)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани психолог који је назив дипломирани
стекао у складу са правилима студија која су
важила до 10.09.2005. године; или лице које
је уписало докторске студије психологије и
на претходно завршеним основним и мастер
студијама остварило просечну оцену најмање
осам и које показује смисао за наставни и
научни рад; или лице које је уписало докторске студије психологије, без претходно завр-
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шених мастер студија, односно које је стекло
стручни назив „дипломирани” у одговарајућој
научној области и основне студије завршило
са просечном оцениом најмање осам; VII/2
степен стручног образовања и прихваћена
тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област
Историја српског народа
у новом веку
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме (дипломирани историчар који је назив дипломирани стекао у складу са правилима студија која
су важила до 10.09.2005. године; или лице
које је уписало докторске студије историје
и на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао за наставни
и научни рад; или лице које је уписало докторске студије историје, без претходно завршених мастер студија, односно које је стекло
стручни назив „дипломирани” у одговарајућој
научној области и основне студије завршило
са просечном оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања и прихваћена тема
докторске дисертације.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, број 76/05) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографијаа са неопходним подацима за
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација),
доставити на наведену адресу Факултета у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ
И ФИНАНСИЈЕ
11158 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Оглашава радна места за избор у звање
и заснивање радног односа наставника на
неодређено или одређено време од пет
година за уже научне области:

Општи менаџмент
2 извршиоца

Производно-услужни менаџмент
2 извршиоца

Економија и финансирање
3 извршиоца

Пословна и међународна економија
3 извршиоца

Информатика
4 извршиоца

УСЛОВИ: за избор наставника прописани су
Законом о високом образовању, Статутом
и општим актима Факултета за примењени
менаџмент, економију и финансије. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености
услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова и др.), достављају се у
року од 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник практичне наставе,
наставни предмет:
Практична настава у блоку
(из предмета Услуживање),
Професионална пракса
(из предмета Услуживање)

са 35,71% радног времена, са радом
у Школској радионици у хотелу „Палас”
у Београду, на одређено време
ради замене одсутног наставника
преко 60 дана

УСЛОВИ: Угоститељско-туристичка школа у
Београду (Југ Богданова 28), у свом саставу
има и Школску радионицу хотел „Палас”,
Топличин венац 23, у Београду, где се реализује практична настава ученика (практична
настава у блоку, професионална пракса,
феријална пракса). Услови за пријем у радни
однос прописани су чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
2/2020, 14/2020 и 1/2021). Услови за пријем у
радни однос прописани чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања:
1) да лице има одговарајуће образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречана безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)–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.
Образовање наставника, наставног предмета:
Услуживање са практичном наставом: одговарајуће високо образовање за обављање
послова наставника прописано је чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и
вапитања: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
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чне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 3) лице из става 1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Степен и врста образовања наставника и стручних сарадника прописани су и: Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Трговина, угоститељство и
туризам („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017 и 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021).
4) Обавезно образовање, за наставнике, из
чл. 140. закона је и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса
бодова. Наведено образовање наставник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз
пријаву на конкурс кандидати достављају: 1.
кратку биографију; 2. оригинал или оверену
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема прописана Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада: Трговина, угоститељство и туризам; Тачка 18) за наставника,
Услуживање са практичном наставом: 1) виши
стручни радник технологије услуживања; 2)
ресторатер; 3) менаџер хотелијерства, смер
ресторатерство; 4) виши стручни радник –
комерцијалист угоститељства; 5) виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек
или смер услуживања; 6) виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање; 7)
виши стручни радник организатор пословања
у угоститељству, одсек услуживање; 8) виши
угоститељ; 9) комерцијалист угоститељства;
10) виши стручни радник струка угоститељска
– занимање комерцијалист угоститељства;
11) економист, на одсеку за финансијско
пословање предузећа; 12) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; 13) виши стручни
радник у угоститељству, одсек услуживање;
14) дипломирани економиста – менаџер за
хотелијерство; 15) економиста за туризам и
угоститељство; 16) економиста за туризам и
угоститељство смер услуживање; 17) економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство – улуживање; 18) економиста –
менаџер за туризам и угоститељство; 19)
струковни економиста на струдијском програму – туризам и угоститељство; 20) економиста
за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство; 21) струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента бизниса; 22)
струковни менаџер хотелијерства; 23)
струковни менаџер за туризам и угоститељство из оласти економских наука; 24)
струковни менаџер за туризам и угоститељство; 25) струковни менаџер из области
менаџмента и бизниса; 26) дипломирани економиста – менаџер за туризам; 27) дипломирани економиста – менаџер туризма; 28)
дипломирани економиста – менаџер за туризам, на смеру Туристички менаџмент, ако су
изучавани наставни садржани из области
предмета; 29) дипломирани економиста –
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менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржани из области предмета; 30)
дипломирани економиста – менаџер за туризам, ако су на основним академским сутидијама изучавани наставни садржаји из области
предмета; 31) дипломирани економиста –
менаџер за хотелијерство, ако су на основним
академским студијама изучавани наставни
садржани из области предмета; 32) мастер
економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму
Туризам и хотелијерство или Економија,
модул менаџмент у туризму; 33) мастер
менаџер, претходно завршене основне студије на студијском програму Менаџер у хотелијерству; 34) виши стручни радник, струке
угоститељско-туристичке, занимање услуживање; 35) специјалиста струковни економиста
за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани
наставни садржаји из области предемета.
Лице из тачке 18) мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил, односно смер: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар.
Кандидати подносе: 1. оригинал или оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи за образовни профил, односно смер:
конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар; 2. уколико поседују, учесници конкурса за радно место наставника достављају и оригинал или оверену фотокопију
исправе којом доказују да имају 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; 3. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. уверење надлежних органа
да лице није осуђивано правоснажном судском пресудом са правним последицама у
смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и да
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издато након расписивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Учесник конкурса
који не жели сам да прибави и достави доказе
о испуњености услова који се могу прибавити
по службеној дужности, попуњава Изјаву у
којој даје сагласност да се његов ЈМБГ
користи искључиво у сврху прикупљања
података који се односе на доказекоје учесник конкурса не жели сам да прибави (нпр.
уверење о држављанству, извод из књиге
рођених,...). Формулар Изјаве се може преузети на званичној интернет страници школе или
у зградиУгоститељско-туристичке школе у
Београду у периоду од 08.00 до 14.00 часова.
Кандидати достављају попуњену и потписану
Изјаву уз потребну документацију, благовремено, на адресу школе. Документација се предаје или путем поште доставља, на наведену
адресу школе, на петом спрату, канцеларија
бр. 28. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и од стране јавног бележника неовереном документацијом, неће бити
узете у разматрање. Особа за контакт: секретар школе Снежана Басарић, дипл. правник,
телефон: 011/2633-250, 011/2631-899.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4
тел. 011/337-0425

Оглас објављен 30.06.2021. године у публикацији „Послови”, за радно место: ванредни професор за потребе наставе на Катедри
за неорганску хемијску технологију, за ужу
научну област Инжењерство неорганских
хемијских производа, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Доцент за ужу научну област
Инжењерство заштите
животне средине

за потребе наставе на Катедри за
инжењерство заштите животне средине

УСЛОВИ: доктор наука – инжењерство заштите животне средине. 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 на адресу:
Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове – пријава на конкурс,
Београд, Карнегијева 4 (Архива, канцеларија
8) и у електронској форми на имејл-адресу:
kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити
и доказе о испуњености услова: опширну биографију са освртом на стручни рад, диплому
о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са радовима и свe осталo релевантнo 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 рока за
подношење пријаве на конкурс.

Посао се не чека,
посао се тражи
07.07.2021. | Број 941-942 |
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ППУ „БУБАМАРИН ЛЕТ”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 153а
тел. 060/0700-090

Психолог за рад са децом у вртићу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци,
пожељан стручни испит или лиценца.

Сервирка у вртићу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
којем занимању.

Спремачица у вртићу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
којем занимању.
ОСТАЛО: Пробни рад 1 месец. Пријаве слати
на e-mail: bubamarinletvrtic@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Доцент за уже научне области
Планирање и пројектовање
железница и Конструкција, грађење
и одржавање железница
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Математика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Општи услови: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области
за коју се кандидат бира. Кандидати, поред
општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању, Статута Универзитета у Београду
и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих аката
Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, списак научних радова и оверен препис
диплома. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се
узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА – АКАДЕМИЈА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЦРКВЕ ЗА УМЕТНОСТИ
И КОНСЕРВАЦИЈУ
Београд, Краља Петра 2

Доцент за ужу уметничку област
Црквене уметности – Живопис
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати подносе у оригиналу или
овереној копији електронским путем на имејл:
visokaskolaspc.sekretar@gmail.com: пријаву на
конкурс – испуњен образац 1 (образац 1 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/
sr), диплому за све нивое завршених студија,
крштеницу, благослов надлежног епископа,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да нису осуђивани,
попуњен образац 2 који се односи на биографију (образац 2 преузети са сајта http://www.
akademijaspc.edu.rs/sr), са пратећом документацијом која потврђује ауторство остварења
наведених у биографији, за кандидате који
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конкуришу за уметничку област, портфолио
који садржи штампану медијску презентацију
најважнијих остварења из биографије, а који
ће у најбољем светлу представити конкретан
уметнички рад и допринос кандидата, научни/уметнички пројекти на којима је кандидат
био ангажован (домаћи, инострани), преглед
објављених научних/уметничких дела (књиге,
монографије, студије). Биографија кандидата
(Образац 2) треба да садржи следеће податке: основни биографски подаци, подаци о
школовању, подаци о запослењу (на факултету и ван факултета), подаци о уметничком/
стручно-уметничком/научном раду, рецензије
за уметнички/стручно-уметнички/научни/
педагошки рад, награде и признања за уметнички/стручно-уметнички/научни/педагошки
рад, подаци о раду у развоју наставе и других делатности високошколских установа,
академија и факултета, подаци о педагошком раду и резултатима рада са студентима и
обезбеђивању уметничког/научног/наставног
подмлатка, подаци о другим педагошким и
стручним активностима, подаци о другим
активностима ван високе школе/факултета.
Публиковани или оверени непубликовани
материјал који потврђује ауторство остварења наведених у биографији (монографије,
приручници, часописи, зборници, каталози,
решења конкурсних комисија, уговори или
накнадне потврде органа надлежних при
изради живописачких или конзерваторских
пројеката, потврде редакција/издавача да
је теоријски рад у процесу публиковања...),
потребно је класификовати спрам података
наведених у биографији. Репрезентативне
референце за избор у звање наставника и
сарадника у областима Црквених уметности
и Ликовних уметности су: 1. jавно излагање
уметничких дела и пpojeкaтa на самосталним
изложбама и манифестациjама; 2. реализациjа монументалног уметничког дела у јавном-црквеном простору (осликавање цркве,
осликавање иконостаса, мозаички живописачки пројекат монументалног формата, вајарски
пројекат монументалног формата...); 3. jавно
излагање уметничких дела и пpojeкaтa на
колективним жирираним изложбама и манифестациjама; 4. реализациjа уметничког дела
мањег формата у јавном-црквеном простору (осликавање лунете или нише у цркви,
осликавање целивајућих икона, извођење
мозаичарског рада мањег формата, вајарски
радови на елементима црквеног мобилијара...); 5. учествовање или вођење посебних
уметничких курсева, пpojeкaтa, семинара или
маjсторских тематских радионица у земљи и
иностранcтву; 6. учешће на домаћим и међународним конкурсима уметничких дела и
проjеката (јвно или по позиву); 7. учешће у
раду жириjа на домаћим и страним изложбама, конкурсима (за осликавање цркава или иконостаса) и манифестациjама; 8.
награде и признања за уметнички рад или
пpojeкaт у земљи и иностранству, 9. обjављена теориjска или уџбеничка делау земљи и
иностранcтву (књиге и стручна периодика).
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији Националнe службе за запошљавање „Послови” (до
22. јула 2021. године). Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), услове прописане
актом Националног савета за високо образовање (Минимални услови за избор у звања
наставника на Универзитету које је донео
Национални савет за високо образовање) и
општим актима Високе школе – Академије

Српске православне цркве за уметности и
консервацију. Кандидат пријављен на конкурс
који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и
оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако
га је било). Кандидат пријављен на конкурс
за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима у обавези је да
одржи приступно предавање из уже области
за коју је конкурс расписан. Документација
и радови подносе се искључиво електронским путем на мејл: visokaskolaspc.sekretar@
gmail.com Високе школе – Академије Српске
православне цркве за уметности и консервацију у Београду, Краља Петра 2. Конкурс је
објављен и у Црквеном листу „Гласник” и на
сајту Академије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Ванредни професор за ужу научну
област Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од пет година

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

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Патофизиологија

на одређено време од 1 школске године

УСЛОВИ: студент специјалистичких академских студија, који је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање
8 (осам); завршен медицински факултет.
Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе и радну
биографију (CV), оверене копије диплома,
потврду о похађању специјалистичких академских студија, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, списак
радова, сепарате објављених радова. Пријаве
са документацијом се подносе Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

Први
утисак је
најважнији
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испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СУНЦОКРЕТИ”
11279 Бечмен, 11. октобра 76
тел. 063/8876-494

Васпитач

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Рок за пријављивање
на конкурс је 10 дана од дана објављивања
огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СУНЦОКРЕТИ”
11279 Бечмен, 11 октобра 76
тел. 063/8876-494

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања. Рок за пријављивање је 10
дана од дана објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА” – ПАЛИЛУЛА
11000 Београд, Прерадовићева 2а

Оглас објављен у публикацији „Послови”
12.05.2021. године, за избор директора ПУ
„Бошко Буха”, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА” – ПАЛИЛУЛА
11000 Београд, Прерадовићева 2а

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама члана 122 став 3 и
4, чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20 –
даље: Закон) и то: директор предшколске
установе може бити васпитач или стручни
сарадник који има: одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона, на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области педагошких наука, с тим да
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; директор предшколске установе може
бити васпитач који има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за васпитача и то: високо образовање на студијама
Бесплатна публикација о запошљавању

првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије); студијама у трајању од три године или
више образовање; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања;
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања, односно
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
и давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву
на конкурс доставе следеће: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; биографске податке са прегледом
кретања у служби и предлогом стратегије о
будућем раду и правцу развоја Установе за
мандатни период од 4 године; доказ о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или
оверена фотокопија дипломе, не старија од 6
месеци); доказ о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу наставника, васпитача
или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопију уверења, не старија од 6 месеци); доказ о положеном испиту за директора
установе (оригинал или оверена фотокопија
уверења, не старија од 6 месеци); изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност; доказ
– потврду о радном искуству на пословима
васпитања и образовања – најмање 8 година рада у установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег
образовања, односно најмање 10 година рада
у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
доказ 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,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење не

старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ да је положио српски језик по програму високошколске установе, оригинал или
оверену фотокопију); доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (не старије од 6 месеци, прибавља се пре закључења уговора о
раду). Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се
лично у седиште установе, Прерадовићева 2а
или путем поште, препорученом пошиљком у
затвореној коверти, уз напомену „Конкурс за
директора установе”.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
32300 Горњи Милановац
Хероја Дражевића 2
тел. 032/720-465

Секретар

за рад у матичној школи,
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар (навести радно место
на које се конкурише) који се може наћи на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (htp://
www.mpn.gov.rs) и приложе кратку биграфију као и да: 1. кандидат има одговарајуће
образовање из области правних наука, врсту
и степен стручне спреме који се захтевају за
радно место на које конкурше, у складу са
чл. 132, 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 – др. закони и 6/20)
– уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију дипломе; 2. психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима – што се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
примање или давање мита, као и за кривична
дела из групе кривичних дела против: полне слободе, правног саобраћаја, човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, као и да лицу није утврђено дискриминаторно понашање (уз пријаву приложити
оригинал или оверену фотокопију, не старије
од шест месеци, издаје МУП РС); 4. уверење о
држављанству Републике Србије (уз пријаву
приложити оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 5. да зна
српски језик и има знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 и
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова уз
пријавни формулар: оригинал или оверена
копија дипломе о одговарајућем образовању,
врсти и степену стручне спреме, потврда да
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кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци, од МУП-а
РС); оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије, не старије
од шест месеци; доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима). Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар (навести
радно место на које се конкурише) који се
може наћи на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (htp://www.mpn.gov.rs), те да документацију која доказује испуњеност услова
конкурса, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставе школи у коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. Конкурс спроводи конурсна комисија коју именује директор
школе. У поступку одлучивања о избору конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Психолошку процену врши надлежна служба
за запошљавање. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без
попуњеног пријавног формулара и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати и кандидат неће проћи у ужи избор. Учесник на
конкурсу који има положен стручни испит за
секретара, правосудни или стручни испит за
запослене у органима државне управе или
државни стручни испит, сматра се да има
лиценцу за секретара. Секретар је дужан да у
року од две године од дана заснивања радног
односа положи испит за лиценцу за секретара. Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у датом року престаје радни
однос. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Краљ Александар I”, 32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2, или донети лично
у просторије школе, радним даном од 8.00 до
14.00 часова. Контакт телефон: 032/720-465.
Секретар се уводи у посао и оспособљава се
за самосталан рад савладавањем програма
за увођење у посао и полагањем испита за
секретара. Секретару–приправнику директор
одређује ментора са листе секретара установа
коју утврди школска управа.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звање асистента за ужу
стручну област Графичка техника
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер инжењер графичког
инжењерства и дизајна, студент докторских
студија у одговарајућој научној области који
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је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8).
Поред наведених услова кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању и Статутом Факултета
техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број
телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и
стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон).
Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000
Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”
и на интернет страници Факултета техничких
наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
Фотокопије поднетих докумената уз пријаву
на конкурс се не враћају.

Сарадник у звање асистента за уже
научне области Конструкционо
машинство и Термотехника и
термоенергетика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер инжењер машинства, студент докторских студија у одговарајућој
научној области, који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању и
Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као
и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних
и стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Менаџмент
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер инжењер менаџмента, студент докторских студија у научној области
инжењерског менаџмента, искуство у реализацији вежби на факултету, који је сваки од
претходних степена студија завршио са про-

сечном оценом најмање осам (8). Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета техничких наука
у Чачку. Пријава на конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као
и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних
и стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Теоријска и општа
електротехника
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студент докторских студија у одговарајућој научној области, који је
сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8).
Поред наведених услова кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању и Статутом Факултета
техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити:
биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним степенима
студија, списак научних и стручних радова
као и саме радове, доказ надлежног органа
о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4
Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 67/2019
и 6/2020 – др. закон). Пријаву са доказима о
испуњавању услова конкурса доставити на
адресу: Факултет техничких наука у Чачку,
Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници
Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарска техника
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студент мастер академских студија у одговарајућој научној области,
који је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам (8). Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о високом образо-
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вању и Статутом Факултета техничких наука
у Чачку. Пријава на конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као
и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних
и стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

Сарадник у настави за ужу
научну област Информационе
технологије и системи

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија
у одговарајућој научној области, који је студије првог степена завршио са просечном
оценом најмање осам (8). Поред наведених
услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању
и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као
и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних
и стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије
и системи (наставни предмети:
Безбедност и заштита мрежа,
Оперативни системи,
Рачунарство у облаку)

ме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као
и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних
и стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије
и системи (наставни предмети:
Тестирање софтвера, Програмирање
мобилних апликација, Структуре
података и алгоритми)
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија у
одговарајућој научној области, који је студије
првог степена завршио са просечном оценом
најмање осам (8). Поред наведених услова,
кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета техничких наука у Чачку.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању,
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми, као и оверене
фотокопије диплома о претходно завршеним
степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана
72 став 4 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити
на адресу: Факултет техничких наука у Чачку,
Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници
Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Фотокопије поднетих докумената
уз пријаву на конкурс се не враћају.

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија
у одговарајућој научној области, који је студије првог степена завршио са просечном
оценом најмање осам (8). Поред наведених
услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању
и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи: име и презиБесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
посао се тражи

ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за научну област
Педагошке и андрагошке науке, за
ужу научну област Педагогија
на одређено време од пет година
(ванредни професор) или неодређено
време (редовни професор)

УСЛОВИ: научни назив доктора наука за
ужу научну област за коју се бира и остали
услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење),
Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, пречишћен
текст, број III-01-270 од 30.3.2021. године, и
његовом изменом и допуном, Правилником о
критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44
од 16.7.2020. године и његовим изменама и
допунама (оба правилника доступна су на
сајту Универзитета у Крагујевцу https: //www.
kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Универзитетски прописи, избори у звање наставника);
као и непостојање сметњи из члана 72 став 4
Закона о високом образовању.

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за научну област
Физичко васпитање и спорт, за ужу
научну област Физичка култура са
методиком
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за коју се бира и остали услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др.
закони и 11/21 – аут. тумачење), Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, пречишћен текст, број
III-01-270 од 30.3.2021. године, и његовом
изменом и допуном, Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44
од 16.7.2020. године, и његовим изменама
и допунама (оба правилника доступна су на
сајту Универзитета у Крагујевцу https: //www.
kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Универзитетски прописи, избори у звање наставника);
као и непостојање сметњи из члана 72 став 4
Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс у папирној
форми доставити: оверене фотокопије диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми
и завршеним претходним степенима студија,
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), биографију са подацима
о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних радова, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана
72 став 4 Закона о високом образовању. Сву
документацију са доказима о испуњености
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услова конкурса кандидати су обавезни да
доставе у електронском облику, на начин
утврђен 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, број
III-01-270 од 30.3.2021. године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Професор струковних студија за
област Педагошке и андрагошке
науке, ужа област Педагогија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат. Поред наведене стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању и
актима школе: држављанство Републике
Србије, здравствена способност и да нису
правоснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 72 став 4 Закона о
високом образовању. Кандидати уз пријаву
треба да поднесу: 1. биографију и стручну
биографију са подацима о досадашњем раду;
2. оверене фотокопије дипломе или уверења
свих нивоа студија; 3. препоруку која садржи
преглед и мишљење о научном и стручном
раду кандидата из установе у којој је кандидат изводио наставу у претходном периоду,
оцену о резултатима научног, истраживачког
рада, оцену о ангажовању у развоју наставе
и развоју других делатности високошколске
установе, оцену о резултатима педагошког
рада, као и оцену резултата постигнутих у
обезбеђивању научно-наставног подмлатка;
4. списак научних, стручних радова, као и
саме радове које су у могућности да доставе
или да на други начин докажу да су објављени; 5. извод из матичне књиге рођених; 6.
доказ о држављанству, не старији од 6 месеци; 7. лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат); 8.
доказ о (не)осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем.
ОСТАЛО: Напомена: комплетну документацију доставити у штампаној верзији и на
ЦД-у. Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови”. Конкурсну
документацију слати на адресу: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача
у Кикинди, са назнаком „За конкурс – педагогија”, Светосавска 57, 23300 Кикинда.

Национална служба
за запошљавање
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за давање обавештења о конкурсу Татјана
Кнежевић, секретар 0230/500-774. Адреса
на коју се подносе пријаве: 23300 Кикинда,
Немањина 27б, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „СВЕТИ САВА”

23300 Кикинда, Немањина 27б
тел. 0230/500-774
e-mail: skola@svetisava.edu.rs

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

Наставник предметне наставе
– математика

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 88,89% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и 95/18
– аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020): 1) да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021);
2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар (налази се на
званичној интернет страници Министарства
просвете), а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова:
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/
оверена копија уверења о држављанству,
оригинал/оверена копија (не старија од 6
месеци) уверења о неосуђиваности, доказ о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад уколико је неопходан (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Место рада: Кикинда.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Након
утврђене испуњености услова кандидата за
пријем у радни однос кандидати који су изабрани упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. По достављеном извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Лице задужено

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Наставник у звање доцента, за
научну област Социолошке науке,
ужу научну област Социологија
Катедра за социологију,
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати за наставника
треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74, 75 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021 –
аутентично тумачење ), чл. 139–153 Статутa
Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици и Правилником о минималним условима за избор у
звање наставника Филозофског факултета у
Косовској Митровици. Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс доставе: биографију,
оверене преписе диплома о стеченим нивоима студија, списак објављених публикација,
научних и стручних радова, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да против кандидата није покренута
истрага нити подигнута оптужница и друге
доказе о испуњености услова конкурса. Кандидати су обавезни да доставе сву потребну
документацију у електронској форми на CD-у
и PDF формату. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220
Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „СВЕТИ САВА”

34243 Топоница, Светог Саве 24
тел. 034/519-107

Професор биологије
УСЛОВИ: образовање стечено на студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); да кандидат
има држављанство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 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
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дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе:
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; диплому о стеченом
образовању (оверена фотокопија); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из казнене евиденције МУП-а РС (не
старији од 30 дана од дана објављивања конкурса); извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци). Сва документа прилажу
се у оригиналу или овереном препису. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који буде изабран,
пре закључења о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
траженом документацијом се подносе на горе
наведену адресу школе са назнаком: „За конкурс – професор биологије”.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање доцента за
научну област Филолошке науке,
ужа научна област Француска
књижевност и култура
са 80% радног времена,
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у
друштвено-хуманистичком пољу: за избор
у звање доцент: доктор наука из научне
области за коју се кандидат бира са најмањом
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима,
са рецензијама. Предуслов је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл.
74 и 75 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон,
73/2018, 67/19 и 6/20 – др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01-142 од 22. 2. 2021. године –
www.kg.ac.rs), са изменама и допунама (бр.
II-133/4 од 26.2.2021), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691/1 од 2.3.2021. године – пречишћен
текст), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 –
аутентично тумачење), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у
Крагујевцу (III-01-270 од 30.3.2021. године –
пречишћен текст), Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/4 од 16. 8.
2020. године), Одлуком о допуни Правилника
о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-871/19
од 29.10.2020. године), Одлуком о измени и
допуни Правилника о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у КрагујеБесплатна публикација о запошљавању

вцу (бр. III-01-1161/22 од 28. 12. 2020. године), Одлуком о измени и допуни Правилника
о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-37/16
од 28.1.2021. године), Правилником о ужим
научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-497 од
11. 6. 2021 – пречишћен текст) – www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно
доставити на наведене конкурсе: пријава на
конкурс; биографија и стручна биографија;
оверене копије диплома свих нивоа студија;
извод из матичне књиге рођених (оверена
копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72
став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија); потврда Комисије
за обезбеђење и унапређење квалитета о
педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на високошколској установи; за
кандидате који се први пут бирају у звање
наставника и заснивају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу
предвиђено је јавно приступно предавање.
Фотокопије докумената морају бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз
коју није приложена комплетна документација тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се неуредном и неће
се узети у разматрање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми (на компакт диску –
ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања 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 (бр. III-01-270 од 30.3.2021.
године – пречишћен текст, доступно на:
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php).
Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно
да све личне податке, технички, одговарајуће
прикрије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18-3 – др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020
– др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142 од 22.
2. 2021. године – www.kg.ac.rs) са изменама и
допунама (бр. II-133/4 од 26.2.2021), чл. 142
Статута Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2.3.2021 – пречишћен текст), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736
од 3.3.2014. године), Одлуком о измени и
допуни Правилника о избору сарадника на
Одсеку (бр. 01-2453/15 од 20.10.2016. године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017 – одлука УС, 113/2017, 95/18 – аутентично тумачење) и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу. Документа која
је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих
нивоа студија; извод из матичне књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте
или очитана лична карта; потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
(оригинал или верена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета
о педагошком раду (за кандидате који су у
радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну
документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, сви кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми (на компакт диску – ЦД-у), у три примерка. Приликом
доказивања биографских података, кандидат
је дужан да се придржава Закона о заштити
података о личности, односно да све личне
податке, технички, одговарајуће прикрије.
Фотокопије докумената морају бити оверене
у једном примерку. Пријава кандидата уз коју
није приложена комплетна документација
сматраће се некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва документација
и радови достављају се Служби за опште и
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована
Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање асистента са
докторатом за научну област
Филолошке науке, ужа научна
област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: доктор наука из области за коју се
бира који је основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом
најмање осам (8) на свим нивоима студија и
који показује смисао и способност за наставни и научни рад. Непостојање сметње из чл.
72 став 4 Закона о високом образовању и
остали обавезни, изборни, општи и посебни
услови предвиђени чл. 85 Закона о високом

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

Референт за финансијскорачуноводствене послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 – др. Закони, 10/19 и 6/20) и
то: у погледу образовања, кандидат треба да
има завршену средњу школу, IV степен; знање
рада на рачунару; 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 кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
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дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи, и то: доказ о
одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења, ако диплома није
издата); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија).; уверење
или потврда о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од 6 месеци);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријава на конкурс треба да
садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон) и радно место на које кандидат
конкурише. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са
потребном документацијом са назнаком: „За
конкурс за радно место__________”, доставити на адресу: ОШ „Мома Станојловић”, Кнеза
Михаила 40, 34000 Крагујевац. Све потребне
информације могу се добити на телефон школе: 034/332-909.

Школа је знање,
посао је занат
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К РА Љ Е В О
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/515-0024

Оглас објављен у публикацији „Послови”
30.06.2021. године за радно место: наставник
у звању доцент, научна област: Економске
науке, за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на одређено време
од 5 година, исправља се тако што се додаје
услов: научни назив доктор наука – економске науке. Остали делови конкурса, као и рок
трајања конкурса остају непромењени.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

кандидат доставља у току поступка избора у
звање Универзитета у Крагујевцу – број IV-06279 од 11.04.2016. године и број IV-06-62/6
од 17.01.2017. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.) Пријаве
кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет
за машинство и грађевинарство у Краљеву,
Доситејева 19, 36000 Краљево, са назнаком:
„Пријава на конкурс за избор наставника у
звање редовног или ванредног професора
за ужу научну област енергетика и заштита
животне средине”. 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.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”
36350 Рашка, Омладински центар бб

Наставник куварства

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звању редовног
професора или ванредног
професора за научну област
Машинско инжењерство,
ужа научна област Енергетика
и заштита животне средине

на неодређено време за избор у звање
редовног професора или одређено
време од пет година за избор
у звање ванредног професора

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 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
(„Сл. 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 заснивања
радног односа и стицању звања 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

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да испуњава услове прописане Законом о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20), Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 –
одлука УС, 113/17 и 95/18), Правилником о
степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам („Сл. гласник – Просветни гласник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16,
2/17 и 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21) и то: да је
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 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 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 има одговарајуће образовање, и
то: образовање у складу са одредбама члана
140 Закона о основама система образовања
и васпитања, а у погледу степена и врсте
образовања да испуњава услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам;
у складу са чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања обавезно образовање из члана 140 овог
закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломрања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање из става 1. овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
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за полагање испита за лиценцу. Сматра се да
наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или је положио испит, односно
испит за лиценцу, има образовање из става
1 овог члана закона, зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који могу преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Уз попуњен пријавни
формулар кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених
(са холограмом); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); диплому као доказ
о одговарајућем образовању; извод из казнене евиденције (издат од МУП-а Републике
Србије) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду.
Оригинали уверења не смеју бити старији од
6 месеци. Докази се подносе у оригиналу или
овереној фотокопији. Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Докази који
су приложени уз пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за подношење пријава за
учешће на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања овог конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се предају лично у секретаријату
школе или путем поште на адресу: Средња
школа „Краљица Јелена” у Рашки, Омладински центар бб, Рашка. Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.

фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (са холограмом или
оверена фотокопија); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење да лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду;
доказ из казнене евиденције МУП-а 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 (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Након утврђене испуњености
услова за пријем у радни однос, кандидати
који су изабрани у ужи избор упућују се на
психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. По достављеном
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве достављати на адресу: ШОСО
„Иво Лола Рибар”, 36000 Краљево, Доситејева
5/4 или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 036/315-242.

ШОСО „ИВО ЛОЛА РИБАР”

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242
e-mail: ilribar_kv@mts.rs

Наставник физичког васпитања
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17)) треба
да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20)
и посебне услове предвиђене Правилником
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 17/18 и 6/20). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен
и одштампан пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о
држављанству (са холограмом или оверена
Бесплатна публикација о запошљавању

КРУШЕВАЦ
ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”
37206 Дворане, Дворанска бб

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони);
одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/2018) и члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони); наставник разредне наставе: професор разредне
наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ – мастер, професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изре-

чена 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 је држављанин Републике Србије;
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из
члана 142 став 1 обавезан је да стекне ово
образовање у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад – српски језик (доказ
су у обавези да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику)
– доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријавни формулар који попуњава на
званичној интернет страници Министарства,
просвете, науке и технолошког развоја, који
штампа и исти прилаже са документацијом;
уверење о држављанству, не старије од 6
месеци, оригинал или оверену фотокопију;
извод из матичне књиге рођених, оригинал
или фотокопију; уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности кандидата,
оригинал; оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми; лица која су стекла академско звање
мастер, поред оверене мастер дипломе или
уверења морају доставити оверену диплому
о завршеним основним академске студијама;
потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и
здравствене способности кандидат који буде
изабран доставља пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на адресу: ОШ
„Страхиња Поповић” Дворане, Дворанска бб,
37206 Довране, лично или поштом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 037/3698-104.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
07.07.2021. | Број 941-942 |
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АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКОМЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Виши предавач за област
Српски језик и књижевност
Одсек Крушевац,
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије из
области Српског језика и књижевности, стечен научни назив доктора наука – филолошке
науке, објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Предавач за ужу научно-стручну
област Фармација и фармакологија
Одсек Ћуприја,
на период од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање другог
степена, фармацеутски факултет и специјалистичке академске студије из области фармацеутске здравствене заштите, објављени
стручни радови и способност за наставни рад.

Асистент за област Страни језик
(Енглески језик)
Одсек Крушевац,
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије Енглески
језик и књижевност са просечном оценом најмање осам (8), уписане докторске студије из
области филолошких наука и способност за
наставни рад.
ОСТАЛО: Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и
следећу документацију: 1. кратку животну
и радну биографију, 2. фотокопије диплома
свих нивоа студија, 3. очитану личну карту,
4. за педагошку и наставну праксу (ако је
кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању
педагошких активности у извођењу наставе, 5. референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним
часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима са
стручних или научних скупова и др., 6. лиценце, стручни испити из уже стручне области за
коју се бира и сл. Неблаговремене пријаве и
пријаве без комплетне документације неће
бити разматране. Пријаве слати на наведену
адресу.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Домар – мајстор одржавања
у посебним условима

УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање у трогодишњем трајању, грађевинске
струке; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца; као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злоствљање малолетног
лица или родоскврнуће; за кривична дела
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примање мита или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом; без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Попуњен и одштампан формулар
кандидати достављају са потребном документацијом (оверене фотокопије) о испуњавању
услова из текста конкурса за радно место за
које конкуришу. Кандидати достављају оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, не старије од
3 месеца; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, не старије од 6
месеци. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у обавези су да доставе они кандидати
које одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати у поступку избора
кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на наведену адресу.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
(I) др. закон и 27/18 (II) др. закон, 10/2019
и 6/2020), за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 139
и 140 став 1 тачке 1 и 2 овог закона, и то: да
поседује одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 (I) др. закон
и 27/18 (II) др. закон, 10/2019 и 6/2020)) за
наставника основне школе, за педагога и
психолога, стечено: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2.
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има
завршене студије првог степена из научне
области, 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; да има дозволу за рад (положен
стручни испит, лиценца) за наставника, педагога или психолога; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је

изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да је савладало обуку и да има
положен испит за директора установе. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу
– дозволи за рад наставника или стручног
сарадника, односно стручном испиту; уверење
о здравственом стању (лекарско уверење) са
утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци); уверење
Министарства унутрашњих послова (надлежне
полицијске управе) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 30 дана); уверење привредног
суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30
дана), уверење основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога – за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинали или оверена фотокопија, не старије од 30
дана); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених – нови образац (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (важи за кандидате који су одговарајуће
образовање стекли на другом језику); потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања (оригинал), оверену фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника уколико га има); уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-

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

Наука и образовање

ло дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(оверену фотокопију извештаја о спољашњем
вредновању школе уколико је исти обављен
за време његовог мандата); радну биографију са кратким прегледом кретања у служби,
оквирни план рада за време трајања мандата
(није обавезно). Документација без доказа о
положеном испиту за директора сматраће се
потпуном, а изабрани кандидат биће дужан,
да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања
испита за директора, положи наведени испит
у складу са чланом 122 Закона о основама
система образовања и васпитања. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став
3 овог закона за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријављени кандидати
писмено ће бити обавештени о именовању
директора у складу са законом. Пријаве на
конкурс и достављена документација се не
враћају кандидатима. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Сва потребна обавештења се могу добити у
секретаријату школе. Пријаве са доказима о
испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора”, на наведену адресу школе
или донети лично, радним даном, од 08.00 до
13.00 часова.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 3/21, 4/21)
и има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2021, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). Члан 139
Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни
однос, односно да у радни однос у установи
може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном
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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 запостављање 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. У складу
са чланом 142 став 1 и 2 Закона, обавезно
образовање лица из члана 140 овог закона
је образовање из психолошких, педагошких
и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичних дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Образовање
из става 1 овог члана наставник, васпитач
и стручни сарадник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Послове наставника српског језика могу обављати лица која су стекла
звање: 1) професор српског језика и књижевности; 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; 3) професор
српске књижевности и језика; 4) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 5) дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима; 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; 7) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 8)
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски
језик; 9) професор српскохрватског језика и
опште лингвистике; 10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 11)
професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима; 12) професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или пуминском језику; 13) професор односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност;
14) професор југословенске књижевности са
страним језиком; 15) дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; 16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
17) професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине; 18) професор српског језика и српске књижевности;
19) дипломирани компаратиста; 20) мастер
филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (Српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком; 21)мастер професор језика и књижевности (студијски програм: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-

ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (Српски језик и лингвистика),
Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност); 22) професор српскохрватског језика и књижевности;
23) мастер филолог из области филолошких
наука; 24) професор југословенске књижевности и српског језика; 25) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са пријавним формуларом и кратком биографијом достављају
школи и то: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(са холограмом или оверена фотокопија);
оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом образовању (потребно је доставити
оверену фотокопију дипломе са основних студија и оверену фотокопију дипломе са мастер
студија-уколико је кандидат поседује); оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); лекарско уверење да лице има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима – доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду; извод из казнене евиденције МУП-а надлежне полицијске
управе да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не
старију од 6 месеци); потврду одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Пријаве са потребном документацијом доставити поштом или лично, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са
називом „Конкурс – не отварај”, на адресу
школе: ОШ „Вук Караџић”, Филипа Кљајића
45, 15300 Лозница. Фотокопије које нису оверене од стране надлежне установе неће се
узимати у разматрање, као ни неблаговремене и непотпуне пријаве. Телефон школе:
015/877-202.

Посао се не чека, посао се тражи
07.07.2021. | Број 941-942 |

41

Наука и образовање

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18106 Ниш
Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцент или
ванредни професор на одређено
време за ужу научну област
Енергетски процеси и заштита
УСЛОВИ: предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Нишу,
Правилником о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета
заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање
наставника (за попуњавање обрасца обратити
се Факултету), оверену фотокопију дипломе
о високом образовању, оверену фотокопију
дипломе о научном степену доктора наука,
списак научних и стручних радова и саме
радове на адресу: Факултет заштите на раду у
Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Математика
на Департману за математику, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука, математичке науке.

Сарадник у звање асистента за
научну област Математика
на Департману за математику, на
одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер математичар, студент ДАС
математика.

Сарадник у звање асистента за
научну област Биологија

на Департману за биологију и екологију,
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер биолог, студент докторских
студија биологије.

Сарадник у звање асистента за
научну област Хемија

на Департману за хемију, на одређено
време од 3 године

УСЛОВИ: мастер хемичар или дипломирани
хемичар, студент ДАС хемија.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Кандидати за радно место
наставника, подносе: пријаву, биографију,
оверен препис дипломе о докторату, списак
научних радова са библиографским подацима
као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у
часопису навести одговарајући линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати за радно место сарадника подносе:
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пријаву, биографију, оверене копија диплома
са претходних нивоа студија и одговарајуће
додатке дипломи или уверења о положеним
испитима, доказ да су студенти докторских
студија, списак научних радова, као и саме
радове, уколико их кандидат има. Кандидати за избор у наставничка звања су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац
који се налази на веб-порталу Универзитета
у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПА ЗАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДВА ХЕРОЈА”
36300 Нови Пазар
Радничка/Косанчићева бб
тел. 020/381-447

Наставник хемије
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлуке УС и 113/2017),
кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно
да: 1. има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања које је стечено:
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдициплинарне студије другог степена
које комбинују целине одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита; за радно место наставник хемије:
професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије – хемије, професор физике –
хемије, професор географије – хемије, дипломирани инжењер хемије аналитички смер,
дипломирани инжењер хемије, биооргански
смер, дипломирани хемичар опште хемије,
дипломирани хемичар за истаживање и развој, дипломирани хемичар – смер хемијско
инжењерство, дипломирани професор хемије
– мастер, дипломирани хемичар – професор хемије, дипломирани хемичар – мастер,
дипломирани професор физике – хемије
– мастер, дипломирани професорфизике
– хемије – мастер, дипломирани професор
биологије – хемије мастер, мастер хемичар;
2; да има психичку физичку и зравствену
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 продици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита: за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски и
босански језик. Кандидати треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, извод
из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о
основама система образовања и васпитања,
односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија) – српски и босански
језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидати који су изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са децом у Националну службу
за запошљавање Нови Пазар. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс уз
потребну документацију и краћу биографију,
заинтересовани кандидати могу доставити
лично или поштом на адресу: Медицинска
школа „Два хероја” у Новом Пазару, Радничка/Косанчићева бб, 36300 Нови Пазар. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на
телефон број: 020/381-447.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар
Вука Караџића 7
тел. 020/5100-710

Наставник српског језика
и књижевности
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односностручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
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вање до 10. септембра 2005. године, сходно
Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; б) да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) држављанство Републике Србије; г) да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни
рад; д) да нису осуђивани 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 које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
1. оверен препис/фотокопије диплома о стеченом образовању основних и мастер студија
за наставнике; 2. уверење о држављанству;
3. извод из матичне књиге рођених; 4. доказ
о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); 5. доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања. Докази о испуњености услова из тачака 1, 2, 3, 4, и 5 достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из тачке б) –
лекарско уверење, прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Гимназија, Вука Караџића 7,
36300 Нови Пазар. Информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе или на
број телефона. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе.

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

Стручни сарадник за област
драмских и аудио-визуелних
уметности, ужа област
Анимација и визуелни ефекти
на одређено време 4 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) из
области драмских и аудио-визуелних уметности, ужа област Анимација или високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) из области драмских и
аудио-визуелних уметности, ужа област Визуелни ефекти. 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“).
Бесплатна публикација о запошљавању

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. 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.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

1. Наставник у звању доцента за
ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука,
односно одбрањена докторска дисертација
из области Електротехничко и рачунарско инжењерство или ИМТ (Информациони
инжењеринг) или ИМТ (Информациони и аналитички инжењеринг), да је кандидат претходне степене студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3
Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Моторна возила и мотори СУС
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука,
односно одбрањена докторска дисертација
из области машинско инжењерство, да је кандидат претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, као и
услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о
минималним условима за избор наставника на
Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3
Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Производни и услужни
системи, организација и менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука,
односно одбрањена докторска дисертација
из области индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент, да је кандидат претходне степене студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3
Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента
или ванредног професора
за ужу научну област
Графичко инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука,
односно одбрањена докторска дисертација
из области графичко инжењерство и дизајн
или машинско инжењерство, да је кандидат
претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да
има најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3
Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

5. Наставник за ужу научну област
Примењене рачунарске науке
и информатика
у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година
или редовног професора
на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије,
односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко и рачунарско инжењерство или ИМТ (информациони
инжењеринг) или ИМТ (информациони и аналитички инжењеринг), да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању, чланом 143
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
14 Правилника о минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.
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6. Сарадник у звању асистента
са докторатом за ужу научну област
Планирање, регулисање
и безбедност саобраћаја
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни назив доктора наука, односно доктора уметности или одбрањена докторска дисертација, из области саобраћајно
инжењерство или архитектура (ТТ), као и
услови прописани чланом 13 Правилника о
минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

7. Сарадник у звању асистента
за ужу научну област Аутоматика
и управљање системима
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер академске студије из области
електротехничко и рачунарско инжењерство
и студент је докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање 8 (осам) или
завршене магистарске студије из области
електротехничко и рачунарско инжењерство
по законима пре доношења Закона о високом
образовању и има прихваћену тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом
156. Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о
минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

8. Сарадник у звању асистента
за ужу научну област
Биомедицинско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије
из области електротехничко и рачунарско
инжењерство или биомедицинско инжењерство и студент је докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам)
или завршене магистарске студије из области
електротехничко и рачунарско инжењерство
или биомедицинско инжењерство по законима пре доношења Закона о високом образовању и има прихваћену тему докторске
дисертације, као и услови прописани чланом
84 Закона о високом образовању, чланом 156
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о
минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

9. Сарадник у звању сарадника
у настави за ужу научну област
Примењене рачунарске науке
и информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен факултет по законима важећим пре доношења Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области
елекротехничко и рачунарско инжењерство
или ИМТ (информациони инжењеринг) или
ИМТ (информациони и аналитички инжењеринг) и уписане мастер академске студије
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или специјалистичке академске студије, као
и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11
Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести
звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса); краћу биографију
са библиографијом (списак радова); оверене
фотокопије диплома и додатака дипломама
са свих нивоима студија. За дипломе стечене у иностранству потребно је приложити
доказ о признавању стране високошколске
исправе; фотокопирану или очитану личну
карту; потврду о оцени резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно
осуђиван за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених научних, односно
стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира. Доказе о
руковођењу или учешћу у научним, односно
уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на
факултету, учешћу у завршним радовима на
специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање сарадника у настави приложити и: потврду да је
кандидат студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија. За
избор у звање асистента приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија.
Уколико кандидат поседује диплому магистра
наука, односно магистра уметности и потврду
да кандидат има прихваћену тему докторске
дисертације, односно докторског умнетничког
пројекта. За избор у звање: доцента, доцента или ванредног професора, ванредног или
редовног професора приложити и: попуњен
електронски образац: Реферат комисије о
кандидатима за избор у звање наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту
Универзитета у Новом Саду: https://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje.
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail:
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за
пријаву кандидата. За сваку одредницу коју
кандидат испуњава неопходно је приложити
доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл.
За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно
види кандидатово учешће у раду. За чланство
у комисијама за изборе у звања, неопходно
је доставити решење о именовању комисије.
За учешће у програмским и организационим
одборима скупова, неопходно је доставити
потврду о учешћу или навести линк са сајта
институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За избор у звање редовног
професора, као доказе о цитираности обавез-

но је доставити потврду Матице српске, поред
које кандидат може доставити и друге доказе
(научне радове у којима се види цитираност,
одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.).
Ако је научни рад који представља услов за
избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва
часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања.
Пријаве слати на горе наведену адресу за
сваки конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука
о избору у звање ступа на снагу почев од
дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за
пријаву кандидата на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања.

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

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Ендокринологија и болести
метаболизма)

на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се
бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 22 Правилника
о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета Нови
Сад. Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су
у радном односу у установи која је наставна
база Факултета.
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/
нотара), 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, с 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” 7. јула
2021. године.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а
тел. 021/832-894

Васпитач

на српском језику, на одређено време
по основу замене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, а најдуже до
28.06.2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има стечено
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије); 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 3) на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије); 4) студијама у трајању
од три године или више образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018
–др. закон, 10/2019 и 6/2020). Уз пријавни
формулар кандидат треба да достави: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци). Уколико поседује положен
испит та лиценцу, кандидат доставља оверену
фотокопију лиценце или уверења о положеном испиту за лиценцу. Доказ да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве доставити лично или поштом на
адресу: Предшколска установа „Детињство”,
Николе Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Остале информације могу
се добити на број телефона: 021/832-894.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

21213 Змајево, Ивана Милутиновића 64
тел. 021/726-110
e-mail: jjzmaj.zmajevo@gmail.com

Наставник физике

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1–5 и
чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 и и чланом 142
став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), односно да: 1. има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гл. РС“; бр. 11/12, 15, 13, 5/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19), стечено: (1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, или на студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; (2) на основним студијама
у трајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; обавезно образовање из члана 140 Закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусковна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиње 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. држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доказе о испуњености услова
конкурса кандидати достављају школи уз
попуњен пријавни формулар који се може
преузети на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља: биографију, доказ о одговарајућем
образовању, доказ о држављанству РС, доказ
из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених.
Доказ о здравственој способности доставља
кандидат који је изабран, пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова
морају бити у оргиналу или оверене копије,
не старије од шест месеци. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс донети лично или
слати на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”,

21213 Змајево, Ивана Милутиновића 64, са
назнаком: „Не отварати – пријава за конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078

Стручни сарадник – педагог школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о нивоу и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019): да поседује одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (за наставнике, васпитаче
и стручне сараднике) и Правилника о нивоу
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има менталну, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме
се изводи образовно-васпитни рад; да није
правоснажно осуђиван за кривично дело за
које је предвиђена безусловна казна затвора
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетника,
занемаривање и злостављање малолетника
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против легалног промета и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на кривичну санкцију, и
да за њега није утврђено дискриминаторно
понашање, у складу са законом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старију од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); лекарско уверење о
менталној, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија); оверен препис
или фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о познавању српског језика и
језика на коме се обавља образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су стекли одговарајуће образовање на тим језицима); доказ
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење из кривичне евиденције Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана чланом 139
Закона о основама система образовања и
васпитања); биографију (необавезна); оверен препис или фотокопију лиценце за рад
наставника, ако постоји (необавезна). Уз горе
поменуту документацију, кандидат је дужан
да попуни и преда пријавни образац са званичне веб-странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Кандидат је
дужан да пре закључења уговора о раду при07.07.2021. | Број 941-942 |
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бави доказ о поседовању менталне, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима. Сви остали документи су саставни део пријаве на конкурс. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пре доношења одлуке о
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима код надлежне
службе за запошљавање. Пријаве доставити
лично или поштом на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић” из Лугавчине, Бориса Кидрича бб, 11321 Лугавчина, са назнаком
„За конкурс за радно место стручног сарадника – педагога”. Све информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 026/4761-699.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

11300 Смедерево, Војводе Мишића 4
тел. 026/4622-158

Васпитач

5 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања
послова васпитача, може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове и
то: да има одговарајуће образовање – високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо
образовањеу периоду од 10.9.2005. године до
7.10.2017. године, основне студије у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Кандидати
попуњавају пријемни формулар на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријемни
формулар, сви кандидати достављају и следећу документацију: 1. радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном – CV;
2. доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или
уверења о стеченом образовању, ако диплома није уручена); 3. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију не старије од 6 месеци); 4. доказ
о неосуђиваности који издаје Министарство
унутрашњих послова (не старије од 6 месеци); 5. да знају српски језик и језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику); 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в. д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а осталу потребну документацију, заједно са попуњеним и
одштампаним пријавним формуларом достављају Установи искључиво преко поште на
адресу: Предшколска установа „Наша радост”
Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево,
са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

46

| Број 941-942 | 07.07.2021.

Референт за рачуноводственофинансијске послове
УСЛОВИ: Кандидати поред услова о стеченом
одговарајућем образовању морају испуњавати и следеће услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (прибавља се пре
закључења уговора о раду); нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; имају држављанство Републике Србије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интрнет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар сви
кандидати достављају и следећу документацију: 1. радну и личну биографију са адресом
и контакт телефоном – CV; 2. доказ о стручној
спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образовању, ако диплома није уручена);
3. уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); 4. доказ о неосуђиваности који
издаје Министарство унутрашњих послова (не
старије од 6 месеци); 5. да знају српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). 6. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране в. д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а осталу потребну документацију, заједно са попуњеним и одштампаним
пријавним формуларом достављају Установи
искључиво преко поште на адресу: Предшколска установа „Наша радост” Смедерево,
Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком
радног места на које се кандидат пријављује.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

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

о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи за
рад на радном месту наставник разредне
наставе, и то: 1.1 професор разредне наставе, 1.2 професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 1.3 професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, 1.4 мастер учитељ, 1.5 дипломирани учитељ-мастер, 1.6 професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу, 2. да
кандидат 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 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; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна језика на коме
се коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страни Министарства
просете, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење о држављанству, не
старије од шест месеци (оригинал или оверену копију); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио образовање по прописима који
важе од 10.09.2005. године, доставља оверену фотокопију дипломе са основних студија
и оверену фотокопију дипломе са мастер
студија) уверење из МУП-а из казнене евиденције, не старије од шест месеци; доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, не старије од
шест месеци, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за
доставу пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у јавном гласилу. 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. Пријаве
се подносе на адресу: Основна школа “Бора
Станковић” Каравуково, 25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90. Контакт телефон:
025/762-095.

Наставник разредне наставе

у одељењу продуженог боравка

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: 1. да имају одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и у складу
са чланом 2 став 1 тачке 1–7) Правилника

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22223 Кузмин
Николе Радојчића 15
тел./факс: 022/664-411
e-mail: sm.oskuzmin@neobee.net
www.brankoradicevickuzmin.edu.rs

Наставник физичког васпитања

за 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (током трајања мандата
директора), а најкасније до 10.01.2025.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20), и то да: има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом
3 став 1 тачка 12 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18
и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 3/2021 и
4/2021); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар
са званичне интернет странице, потребно је
да кандидат достави школи: кратку биографију (CV) и податке о свом професионалном
развоју (портфолио), оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са чланом 3 став
1 тачка 12 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 3/2021 и 4/2021)
(не старију од 6 месеци); уверење да није
осуђиван, оригинал (не старији од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
Бесплатна публикација о запошљавању

држављанству РС (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу
са холограмом; уколико диплома није издата
на српском језику – потврду да зна српски
језик, а за лица која нису стекла образовање на српском језику – доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о
здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) прилаже
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи
избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које
су неблаговремене, непотпуне, пријаве без
попуњеног пријавног формулара, пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, пријаве са неовереном доментацијом
у прилогу. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар
са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе Радојчића 15, са назнаком „За
конкурс – наставник физичког васпитања”
или лично у просторијама школе сваког радног дана од 8 до 12 часова. Све информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на број телефона: 022/664-411 и
069/664-202.

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

Наставник за избор у звање
предавача и заснивање радног
односа из области педагошких
наука, ужа научна област Педагогија
– методика
са 50% норме
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: учитељски факултет, магистар наука
или специјалиста дидактичко-методичких наука из области познавања природе и друштва,
филозофски факултет, група за педагогију
магистар наука или специјалиста, објављени
стручни радови у одговарајућој области, да
показује способност за наставни рад, позитивна оцена за наставно-педагошки рад од
стране студената.

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

УСЛОВИ: медицински факултет, магистар
медицинских наука или специјалиста хирургије или дечије хирургије, објављени стручни
радови у одговарајућој области, да показује
способност за наставни рад, позитивна оцена
за наставно-педагошки рад од стране студената.

Наставник за избор у звање
наставника страног језика и
заснивање радног односа из области
филолошких наука, ужа научна
област Страни језик
– немачки језик
са 50% норме
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: филозофски факултет или филолошки факултет, група за књижевност и
немачки језик, доктор наука, магистар наука или специјалиста односно лице које има
стечено високо образовање првог степена
по пропису који уређује високо образовање
од 10.09. 2005. године, показује смисао за
наставни рад, објављени стручни радови у
одговарајућој области, позитивна оцена за
наставно-педагошки рад од стране студената.

Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом и заснивање
радног односа из области Физичко
васпитање и спорт, ужа научна
област Физичко васпитање и спорт
на одређено време
од 3 године

Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: факултет физичке културе или
факултет за спорт и физичко васпитање,
доктор наука, да показује смисао за наставни рад, објављени стручни радови у одговарајућој области и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената.
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Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом и заснивање радног
односа из области Менаџмент
и бизнис, ужа научна област
Менаџмент у спорту
на одређено време
од 3 године

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

ШАБАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА
„КОЦЕЉЕВА”
15220 Коцељева
Доситејева 1

Наставник практичне наставе
са технологијом рада
за образовни профил фризер
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручног сарадника у средњој школи. Рок за подношење пријаве је 8 дана од објављивања
текста конкурса, на адресу школе: Средња
школа, Доситејева 1, 15220 Коцељева. Уз
пријаву приложити доказе о испуњавању тражених услова.
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УЖИЦЕ

ВРШАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”

31000 Ужице
Николе Пашића 17

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Секретар школе

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег
високог образовања из области правних наука и то: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису које 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; 2 поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
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; непостајање 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) оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању; 2) доказ о држављанству Републике
Србије (уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству); 3) извод или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 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) извод из казнене евиденције као
доказ о неосуђиваности за горе наведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа не старије од 6 месеци,
6) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице
Мнистарства просвете, науке и технолошког
развоја на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са
потребним доказима о испуњености услова
конкурса могу се доставити лично или поштом
(препоручена поштанска пошиљка) на адресу школе: Техничка школа „Радоје Љубичић”,
Николе Пашића 17, 31000 Ужице са назнаком:
„За конкурс – секретар школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла службеника за јавне набавке, може бити
примљен кандидат који испуњава следеће
услове: високо образовање: на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит за службеника за јавне
набавке, у складу са законом; најмање три
године радног искуства; организационе способности; вештина познавања тимског рада;
и вештина професионалне комуникације; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију кандидата; доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију
дипломе или уверења); оверену копију уверења или потврде о положеном испиту за
службеника за јавне набавке; потврду о радном искуству; доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија
уверења о држављанству); фотокопија извода
из матичне књиге рођених (оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности); лице
задужено за давање обавештења о јавном
конкурс: дипл. правник Миљана Ђура, секретар установе, контакт телефон: 013/831-700.
Пријаве треба слати на адресу: Предшколска
установа „Чаролија”, Вршац, Ђуре Јакшића 3.

Посао се не чека,
посао се тражи

на период од 4 године

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „4. ОКТОБАР”
23219 Војвода Степа, ЈНА 2
тел./факс: 023/818-082
e-mail: os4oktobar@gmail.com

Директор

УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем у складу са чланом 140 Закона о
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020)
за наставника у основној школи, за педагога и психолога; држављанство Републике
Србије; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
познавање српског језика као језика на којем
се изводи настава; положен стручни испит за
наставника, васпитача или стручног сарадника; дозвола за рад, обука и положен испит
за директора установе; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и
ученицима и неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат је дужан да пријаву на конкурс својеручно потпише и уз њу поднесе: 1.
оверен препис дипломе/уверења о стеченом
високом образовањуза наставника или стручног сарадника основне школе; 2. оверен препис дозволе за рад директора (у даљем тексту
лиценца за директора); 3. оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 4. извод из матичне књиге рођених;
5. доказ о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања
(потврда са описом послова које је кандидат
обављао у установама образовања и васпитања); 6. доказ о познавању српског језика
као језика на којем се изводи настава (диплома или уверење о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику
или положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе); 7. радну и животну биографију својеручно потписане; 8. оквирни план рада за време мандата својеручно потписан; 9. доказе
о поседовању организационих способности
(факултативно), 10. оверену фотокопију дозволе за рад (положеног стручног испита или
испита за лиценцу наставника или стручног
сарадника) и 11. доказ о психичкој, физичкој

и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење надлежне
службе медицине рада). Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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,
школа ће тражити по службеној дужности од
надлежне полицијске управе. Пријаве се подносе у затвореној коверти, на адресу: Основна школа „4. октобар”, Војвода Степа, ЈНА 2,
непосредно или путем поште препоручено. На
коверти са документацијом потребно је ставити назнаку „За конкурс”. Документација се
прилаже у овереним фотокопијама и не враћа
се по окончању конкурса. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неуредне и
непотпуне пријаве неће се разматрати. За све
информације о конкурсу особа за контакт је
секретар школе, на тел. број 023/818-082.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Српска Црња
Краља Александра 63

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2022.
године, са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла педагошког асистента може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове:
опште услове прописане 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) и услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
и то: 1. поседовање одговарајућег образовања – стечено средње образовање; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3.
извршена психолошка процена способности
за рад са децом и ученицима; 4. неосуђива-

ност 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; 5. поседовање држављанства Републике Србије; 6. знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад – познавање ромског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 7. поседовање уверења о завршеном програму обуке
за педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019).
Уз одштампан и читко попуњен образац
пријавног формулара и својеручно потписану пријаву, кандидат треба да достави: 1)
оригинал или оверену фотокопију дипломе
или сведочанства о стеченом образовању;
2) доказ о држављанству Републике Србије и
извод из МКР; 3) доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања;
4) уверење о завршеном програму обуке за
педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019); 5)
кратку биографију. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака (кандидати у ужем избору). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. У
поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве
слати на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”,
Српска Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За конкурс – педагошки асистент”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. За ближе информације
обратити се на телефон: 023/811-007.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању
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У БОРУ ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Ф

илијала Бор Националне службе за
запошљавање и Град Бор уручили
су 24. јуна 32 уговора за реализацију
програма стручне праксе. На основу Локалног акционог плана запошљавања,
који се реализује уз техничку подршку
НСЗ, Град Бор је за ову намену издвојио
5 милиона динара, чиме је 7 послодаваца из јавног сектора подстакнуто да
радно ангажује младе кадрове.
Присутнима су уговоре уручили
градоначелник Александар Миликић,
председник Локалног савета за запошљавање Добрица Ђурић и вршилац
дужности директора Филијале Бор
НСЗ Лидија Начић. Том приликом,
градоначелник Бора је са поносом истакао да се из градског буџета за реализацију овог програма већ четири
године издвајају значајна средства и
да ће се са таквом праксом наставити.
– Град је посвећен подстицању
запошљавања младих и веома ми је
драго што ће још једна група младих
људи у наредних шест месеци имати
прилику да стекне прва радна искуства у својој струци – поручио је градоначелник.
Лидија Начић је младим практикантима пожелела успех у послу и истакла да је пружање ове врсте помоћи
младима сада већ традиционално део
изузетно успешне сарадње између
НСЗ и Града Бора. Како је рекла, младим људима је пракса неопходна да би
лакше нашли посао, а у претходне четири године овим програмом је обухваћено око 120 незапослених, од којих
је трећина и добила запослење.
– Јако сам задовољна што ћу прва
радна искуства стећи управо у својој
струци и веома се радујем сарадњи
са запосленима у Туристичкој организацији у Бору, јер ћу бити окружена
стручним људима који ће ми пренети и
знање и искуство – истакла је Ана Максимовић, једна од корисница програма,
по образовању туристички техничар.
Осим за програм стручне праксе,
из градског буџета за ову годину средства су опредељена и за спровођење
јавних радова, као и за доделу субвенција за самозапошљавање.
Бранкица Михајловић Илић
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
– незапослена лица која траже запослење
– запослени који траже промену запослења
– друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради,
која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи
запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се особа која је у радном односу или је на други начин остварила право
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и
личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа – доказ/
решење о мировању радног односа.

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

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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ТА
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0 3 Р:
00 3

01

ПОЗИВНИ
ЦЕНТАР

0800 300 301
Место сусрета
незапослених и послодаваца

www.nzs.gov.rs

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

