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УМРЕЖАВАЊЕ,
ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА
ТЕМА БРОЈА - Центар за маме је организација која повезује и
подржава маме у Србији, бори се за њихова радна права и против
свих видова дискриминације којима су изложене. Визија је Србија у
којој је њихов значај за заједницу и друштво препознат и где свака
мама има могућност да оствари свој пун потенцијал
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УВОДНИК

МОДЕРНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Недељу за нама обележила су бројна дешавања, а за једно од њих владало
је велико интересовање, посебно младих. Национални дијалог о запошљавању
младих, на којем је било речи о иновативним приступима и новим изазовима
на путу унапређења запошљавања младих у Србији, одржан је у „Мадленијануму“ у Земуну. Скуп је наставак и унапређење локалних дијалога о овој теми, а
био је прилика и да се унапреде постојећи модели и мере за брже запошљивање
младих у Србији. Отварајући скуп, министар за рад, запошљавање борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић сумирао је резултате овогодишњих мера
којима је држава стимулисала послодавце који запошљавају младе. Око 3.500
младих искористило је стручну праксу, 2.902 је завршило обуку за покретање
сопственог посла, а субвенцију за то је добило 846 пријављених. Анализе, међутим, показују да предузетништво код младих треба и даље стимулисати. Министар је напоменуо да је у току израда Националног акционог плана запошљавања за следећу годину, као и да ће се, поред већих издатака за запошљавање
и преквалификацију, спровести и анализа тржишта рада у Србији, како би се
тачно утврдило која занимања су потребна.
„Процене су да ће до 2020. године бити 50.000 младих који ће радити у ИТ
области. Ту има простора за њих и зато треба осмислити стратегије које ће повезивати образовање младих са професијама будућности“. Више о овом скупу у
тексту- НОВИ ПРИСТУПИ, НОВИ ИЗАЗОВИ.
Прошле недеље у Београду одржан је још један Базар мама предузетница,
јубиларни десети. Више од педесет мама представило се на изложбено-продајном базару у ТЦ „Делта сити“. Овакве манифестације важне су и због тога што се
на њима предузетнице промовишу и повезују, а добијају и прилику да продају
своје производе и услуге.
„Рад Центра за маме фокусиран је на неколико области: права мама,
умрежавање, промоција и подршка мамама предузетницама, људска права
породиља и трудница, психолошка подршка и промоција здравог и активног
живота. Мамама из целе земље нудимо и бесплатно правно и психолошко саветовање“, рекла је Јована Ружичић, директорка Центра за маме и додала да
поред Базара заинтересовани све ове јединствене производе могу да купе и у
Маминој продавници на интернету. Важно је да сви ми, купујући у Маминој продавници, подржавамо женско предузетништво, домаћу производњу и при том
добијамо врхунски дизајниране производе по повољној цени. О начинима на
које Центар помаже женама да развију сопствени бизнис прочитајте у тексту
УМРЕЖАВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА.
Када је у питању интернет предузетништво могућности за развој сопственог посла су огромне. Тако су, на пример, у целом свету популарни куварски
блогови. Чињенице показују да они који понуде прецизне рецепте, стрпљиво
дају савете и нуде интересантан садржај, добију одану и лојалну публику. У
овом броју представљамо вам куварски блог који је већ годинама на врху листе најпопуларнијих у Србији, јер скоро да не постоји жена која није чула и испробала неки рецепт из Мињине кухињице. Ауторка блога Миња Богдановски
може се похвалити да њене рецепте дневно чита неколико хиљада људи. Красе
је велика одговорност, креативност и спретност. Блог је за десет година посетило 25 милиона људи, а забележено је укупно 80 милиона прегледа. Сајт има
и форум који броји неколико хиљада чланова. Њена Фејсбук страна има скоро
400.000 пратилаца, а на Инстаграму је прати више од 45.700 људи, углавном
гастро-блогера. Све ово је допринело да Миња Богдановски сарађује са неким
од највећих и најуспешнијих компанија у Србији као што су: Др Еткер, Пионир
Суботица, Делимано, Кока-кола, Подравка, Металац. Мињина прича - НАЈ
МАМА И НАЈ КУВАРИЦА.
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Безбедност и здравље на раду у дуалном образовању

ЗДРАВА РАДНА МЕСТА ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Право безбедности и здравља на раду не односи се само на запослене и послодавце, већ то право
имају и ученици и студенти који се налазе на професионалној пракси или практичној настави,
као и лица која се налазе на стручном оспособљавању, преквалификацији или доквалификацији
код послодавца

У

оквиру Европске недеље безбедности
и здравља на раду у Палати „Србија“ је
одржана конференција „Безбедност и
здравље на раду у дуалном образовању“.
Отварајући конференцију, министар за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић истакао је да ово министарство и Управа за безбедност и здравље
на раду, у сарадњи са Европском агенцијом
за безбедност и здравље на раду, кроз организацију ове конференције желе да укажу
на важност подизања свести о значају безбедности и здравља на раду, као и да скрену пажњу свим послодавцима да су животи
и здравље ученика у дуалном образовању
најбитнији и да ученици треба да обављају
искључиво оне послове који неће негативно
утицати на њихов духовни и телесни развој.
Министар је најавио оштрије контроле
послодаваца у вези безбедности на раду и
по питању ученика који ће у склопу дуалног
образовања радити у фабрикама. Апеловао
је на послодавце да поштују прописане мере
у вези безбедности на раду, истакавши да то
није трошак већ инвестиција.

„Право безбедности и здравља на раду
не односи се само на запослене и послодавце, већ то право имају и ученици и студенти
који се налазе на професионалној пракси или
практичној настави, као и лица која се налазе
на стручном оспособљавању, преквалификацији или доквалификацији код послодавца“,
рекао је Ђорђевић.
Министарство на чијем је челу наставиће да
се залаже за смањење рада на црно, смањење
повреда на раду, спровођење превенције и појачан инспекцијски надзор над применом мера
безбедности и здравља на раду.
„За остваривање добрих резултата у
овој области потребно је да се укључе сви
запослени, синдикати, послодавци, државни
Бесплатна публикација о запошљавању

органи, невладине организације, образовне
установе, научне институције и сви други заинтересовани“, нагласио је министар и указао
да су ученици посебно угрожени, јер немају
потребно искуство у обављању одређених
послова, што значи да је за њих неопходно
обезбедити одговарајућу едукацију о безбедности и здрављу на раду коју мора да прати
свест о могућим опасностима.
„У наредном периоду нас очекује усвајање новог Закона о безбедности и здрављу
на раду и Стратегије безбедности и здравља
на раду у Републици Србији за период од
2018. до 2022. године. Важно је искористити
сваку прилику за квалитетну размену мишљења, јер је то допринос промени свести о
важности безбедности и здравља на раду за
друштво у целини“, рекао је министар.
Председник Уније послодаваца Србије
Небојша Атанацковић сложио се да је у тој
области неопходна сарадња свих у друштву.
„Унија послодаваца ће апсолутно подржати све мере у вези безбедности и здравља
на раду“, рекао је Атанацковић и додао да
је апсолутни интерес послодаваца да се
унапреди област безбедности на раду, уз
објашњење да послодавци у случају повреда
радника имају материјалну и сваку другу врсту одговорности.
Генерални секретар Савеза самосталних
синдиката Србије Зоран Михајловић је истакао да нико не може бити задовољан нивоом безбедности на раду. Он је рекао и да
тај синдикат није у потпуности задовољан
законским предлозима у вези са дуалним
образовањем јер, како је оценио, имају доста
мањкавости.
Потпредседник УГС „Независност“ Томислав Живановић је такође критиковао неке од
одредби предложених законских решења у
вези са дуалним образовањем, која су тренутно у Скупштини Србије.

„Не подржавамо закон у потпуности и очекујемо да ће се поправити кроз неке амандмане“, рекао је он, изразивши очекивање да ће тај
правни акт доживети током примене и измене
и допуне.
Помоћница министра просвете, науке и
технолошког развоја за стратешко планирање
др Габријела Грујић нагласила је потребу да
се знања која млади стичу кроз образовни
систем ускладе са потребама привреде, јер
многе компаније у Србији имају проблем да
нађу квалитетне кадрове.
„Наше средње школе усмерене су на
струку, међутим та знања нису усаглашена
са савременим пословањем. Управо зато је
модел учења кроз рад важан, јер да би ученици постали стручњаци у областима за које
се школују морају поседовати и практична
знања“, објаснила је она. Др Грујић је истакла
да у садашњем моделу извођења стручних
пракси не постоји праћење безбедности ученика док су на практичној настави. Предлогом новог закона о дуалном образовању, који
се тренутно налази у Скупштини, јасно је прецизирано да се о ученицима док су на пракси
у компанијама брину инструктори који морају поседовати законом предвиђене лиценце, а у школама координатори за праксу.
„Иновације су главни фактор који стоји
између образовања и индустријског развоја.
Зато морамо да учимо децу да уче на други
начин. Образовање је квалитет, али је знање
моћан алат“, закључила је др Грујић.
Подсећања ради, Влада Србије усвојила
је Уредбу о утврђивању опасног рада за децу,
која представља листу послова које деца никако не би смела да раде. Уредба ће се примењивати од 1. јануара наредне године, а за
послодавце који је буду кршили предвиђене
су казне и до 1.500.000 динара.
Весна Пауновић
08.11.2017. | Број 750 |
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ТЕМА БРОЈА Базар мама предузетница

УМРЕЖАВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА
Центар за маме је организација која повезује и подржава маме у Србији, бори се за
њихова радна права и против свих видова дискриминације којима су изложене. Визија
је Србија у којој је њихов значај за заједницу и друштво препознат и где свака мама
има могућност да оствари свој пун потенцијал

О

држан је још један Базар мама предузетница – јубиларни
десети. Више од педесет мама представило се на изложбено-продајном базару у ТЦ „Делта сити“. Посетиоци су и овог
пута могли да купе уникатне предмете: гардеробу за целу
породицу, природну козметику, креативне играчке, модне детаље, а
имали су и прилику да поразговарају са храбрим и вредним мамама које су се одважиле да се упусте у свет предузетништва и у томе
опстају.
Управо на оваквим базарима предузетнице се промовишу и повезују, а
добијају и прилику да продају своје производе и услуге. „Рад Центра за маме
фокусиран је на неколико области: права мама, умрежавање, промоција и
подршка мамама предузетницама, људска права породиља и трудница,
психолошка подршка и промоција здравог и активног живота. Мамама из
целе земље нудимо и бесплатно правно и психолошко саветовање“, каже
Јована Ружичић, директорка Центра за маме и додаје да поред Базара заинтересовани све ове јединствене производе могу да купе и у Маминој продавници на интернету, првој оваквој онлајн радњи. Сви ми, купујући у Маминој
продавници, подржавамо женско предузетништво, домаћу производњу и
добијамо врхунски дизајниране производе по повољној цени.
Цела прича је почела кроз правно саветовалиште, где су маме делиле
своје искуство о губитку посла и плановима за неки бизнис о коме маштају.
У Центру су тада пожелели да баш такве маме повежу и да им помогну. На
првом базару било је око петнаест мама предузетница, а сада се само у Београду сваки пут представи око педесет учесница. До сада је више од 130
мама представило своје компаније и производе на изложбено-продајним
базарима.
„Наши базари су намењени мамама које се тим послом професионално баве и од тога живе, а не онима којима је то хоби. У време када са свих

НАЈВАЖНИЈА ЈЕ ПОДРШКА
Две другарице из детињства, Мирела Прокић и
Татјана Милетић, нашле су се заједно иза једног
необично лепог штанда. Обе су напустиле посао
у компанијама и одлучиле да раде оно што воле.
Мирела је после 12 година рада у графичкој индустрији пожелела да развија креативност и покаже шта све лепо може рукама да направи, а
Тања, схвативши да јој посао у великим корпорацијама не одговара и да може много више и боље,
решила је да ради оно што највише воли, да припрема укусну храну, фотографише је и несебично
подели са другима своје оригиналне рецепте.
Мирелин Бутик позивница нуди вам избор најразличитијих, модерних, елегантних, шаљивих, али
пре свега оригиналних идеја, а Тањино умеће од којег ће вам кренути вода на уста можете да погледате на тек покренутом блогу Mytastypot.
Међу ветеранима нашла се и мама предузетница Андреа, са својим брендом MyMoon. За себе
каже да је идејни творац, покретач, ентузијаста, а да су за њен посао заслужни тата Влада - као
подршка и један Федор - као основни разлог постојања бренда. Идеја се родила из личног искуства, јер се беба стално откривала током спавања. Осмислила је и направила џак за спавање
са ногавицама. Тако су решили свој проблем и истовремено пробудили интересовање код других
родитеља са истим проблемом.
Без претходног искуства у вођењу бизниса, без знања о кројењу и шивењу, а захваљујући вери и
ентузијазму, успешно ради већ годину и по дана. „У међувремену смо добили бесповратни кредит
од Националне службе за запошљавање, која сваке године помаже развој предузетништва у Србији. Пошто нам је први и основни критеријум квалитет материјала, уз новчану помоћ смо успели
да набавимо квалитетне сировине, које купујемо само од овлашћених увозника“, каже нам Андреа.
Размена искустава и контакт са другим мамама предузетницама много јој значи. Саветује свим
женама које размишљају да покрену сопствени бизнис да никако не одустају и да искрено верују у
свој успех, иако има много проблема, препрека, правих и погрешних савета.
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страна добијамо поруке да нешто не може,
мислимо да је битно да их промовишемо
и славимо, јер то заслужују и посвећене су
свом послу и идеји”, прича Јована.
За излагање на Базару увек влада
велико интересовање, што показује да су
маме задовољне оваквим видом промоције. Према речима једне маме, која често
излаже, резултат се углавном види месец
или два касније, када почне да добија поруџбине. Директорка Центра за маме нам
каже да места за излагање буду попуњена
неколико недеља пре саме манифестације.
„Продаја некима иде добро, некима не,
али многе од њих ту остваре добре контакте и поделе промотивни материјал. Поред
промоције у различитим медијима, часописима, радију и на порталима, мамама
предузетницама нудимо индивидуалну
промоцију на нашој Фејсбук страници и
другим друштвеним мрежама”, наглашава Јована Ружичић. У Центру кажу да је
највеће задовољство када им се јави жена
коју су инспирисали да покрене сопствени
посао.
Успешан почетак и још много наступа
на оваквим базарима желимо свим мамама
предузетницама. Центар за маме постоји од
2012. године и све активности организује без
икакве финансијске помоћи. Тим од око 30
волонтера и волонтерки верује у боље сутра
и свакодневно активно ради на томе да то
боље сутра заиста и дође. Центар активно
ради у Београду, Нишу, Новом Саду и Шиду.
Више информација можете наћи на адреси:
centarzamame.rs.
Јелена Бајевић

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

Интернет предузетништво

НАЈ МАМА И НАЈ КУВАРИЦА
Куварски блогови на интернету популарни су у целом свету. Чињенице показују да они
који понуде прецизне рецепте, стрпљиво дају савете и нуде интересантан садржај, добију
одану и лојалну публику. Управо такав блог смо хтели да вам представимо и покажемо
да се у овом послу може успети уз много рада, креативности и поштовање клијената

П

остоји неколико домаћих блогова о
кувању који привлаче велику пажњу
публике. Већ годинама на врху листе
је Мињина кухињица, један од првих
кулинарских блогова код нас. Ценимо да је то
због квалитета рецепата и објава, али и због
јако доброг односа са читаоцима који Миња
има. Они са њом размењују рецепте, постављају фотографије са направљеним јелима, дају јој или траже савете, а она стрпљиво
одговара на свако питање и сугестију.
Ауторка блога Миња Богдановски може
се похвалити да њене рецепте дневно чита
неколико хиљада људи. Красе је велика одговорност, креативност и спретност. Рецепте
које осмисли и јела која направи сама декорише и фотографише, па тако већ годинама
уживамо у њеном умећу.
Куварски блогови на интернету популарни су у целом свету, они доносе нове рецепте, приче о храни и кувању и откривају
тајне најразличитијих кухиња света. Чињенице показују да они који понуде прецизне
рецепте, стрпљиво дају савете и нуде интересантан садржај, добију одану и лојалну
публику. Управо такав блог смо хтели да вам
представимо и покажемо да се у овом послу
може успети уз много рада, креативности и
поштовање клијената.
Сви који су у неком тренутку на интернету тражили рецепт за неко јело сигурно су
наишли и на Мињину кухињицу. Они који су
и пробали да по њеном рецепту јело направе,
највероватније су и све остале рецепте касније тражили управо овде, на најпосећенијем
кулинарском блогу у Србији.
Миња има троје деце и сваки дан својој
породици прави здрава и укусна јела, како
по рецептима домаће кухиње, тако и необичне, креативне посластице.
Овако се представила на свом блогу: Ја
сам Миња, трострука мама из Краљева. Све
што се спрема у мојој кухињици моји „заморчићи“ Филип, Давид и Викторија први испробају и ја сам за њих нај мама, па чак и кад
неки рецепти не прођу славно.
За децу је нај мама, а за пратиоце нај
куварица, чија је страница имала више од
25 милиона посетилаца и преко 80 милиона
прегледа. Они јој верују, са њом деле рецепте,
фотографије спремљених јела, а она одговара на најразличитија питања.
Дакле, можемо да закључимо - да бисте
уопште могли успешно да покренете и водите блог потребно је да понудите квалитет, да
имате страст, да волите оно што радите, а посебно је важно да вам је стало до људи који
читају ваше објаве.
Миња није куварица, већ несуђена модна креаторка, али је сав свој таленат и осећај
за лепо преточила у причу о храни. За себе
каже да је обична мама и супруга, која воли
и увек радо кува за своју породицу.
Блог Мињина кухињица покренут је још
2007. године, па је ово јубиларна десета година како је у блогерским водама.
Бесплатна публикација о запошљавању

„На наговор пријатељица са форума Хоби
графика, које су желеле да сви моји рецепти
буду објављени на једном месту, покренула
сам блог. Први посетиоци су биле оне, затим
њихове пријатељице, а онда сам почела да
добијам све више коментара непознатих посетилаца и блоговање је прерасло у моју велику
љубав. Данас мој блог прати огроман број људи
и зато се трудим да им редовно омогућим нов
и интересантан садржај“, прича нам Миња о
својим почецима. Открива да је у старту то
био хоби којим се бавила у слободно време, а
да је временом, захваљујући великом интересовању, хоби прерастао у озбиљан посао. Ипак,
како каже, и даље у свему ужива као првог
дана и то је оно што је чини још успешнијом.
„Желим да људи знају да уживам у нашем дружењу и размени мишљења, увек се
трудим да нађем времена да им одговорим
на питања, да направим јело по њиховом
рецепту. Стално ме контактирају и млађе
колеге, интересују их рецепти, прича о сајту,
фотоапарат који користим, где набављам
посуђе и алате, а ја сам увек спремна да им
изађем у сусрет“, каже Миња и додаје да јој је
породица највећа подршка, да јој даје ветар
у леђа јер, по њеном мишљењу, ако немате
подршку најмилијих све иде много теже.
Када говори о плановима, каже само да
се нада да је креативност неће изневерити,
да ће се трудити да стално осмишљава и реализује нове идеје. Инспирацију проналази
у свему - у емисијама и часописима о ку-

линарству, а понекад и само поглед на неку
намирницу донесе идеју уз шта може да је
комбинује и добије укусно јело.
„Сва драж и јесте у томе да уживате док
сами стварате нови рецепт, нову причу, кад
рецепте прилагодите себи и људима које
волите, кад од неколико ствари које имате у
фрижидеру уз мало маште направите фантастично јело“, прича Миња.
Тешко јој је да одабере омиљени рецепт,
али издваја торту Милка, а најкреативнија је
кад прави слана јела и теста због, како каже,
игре прстима и експериментисања у кухињи,
које обожава.
Свима који размишљају о покретању кулинарског блога или су на почетку посла саветује да се не плаше, да буду упорни и да не
одустају лако од својих снова.
Блог је за десет година посетило 25 милиона људи, а забележено је укупно 80 милиона
прегледа. Сајт има и форум који броји неколико хиљада чланова. Њена Фејсбук страна
има скоро 400.000 пратилаца, а на Инстаграму је прати више од 45.700 људи, углавном
гастро-блогера.
Сарађивала је са неким од највећих и
најуспешнијих компанија у Србији као што
су: Др Еткер, Пионир Суботица, Делимано, Кока-кола, Подравка, Металац. Први штампани
кувар издала је 2014. године и на то је посебно
поносна. Књига садржи више од 80 одабраних рецепата, по избору њених читалаца.
Јелена Бајевић
08.11.2017. | Број 750 |
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Запошљавање сезонских радника

ИЗЛАЗАК ИЗ СИВЕ ЗОНЕ

Законом о привременом ангажовању на сезонским пословима, који је још увек у
изради, регулисаће се статус сезонских радника, чиме ће само у пољопривреди преко
300.000 лица бити уведено у легалне привредне токове

У

вођење законског оквира за успостављање поједностављеног
начина запошљавања сазонских радника једна је од мера Акционог плана за сузбијање сиве економије.
У изради је Закон о привременом ангажовању на сезонским пословима, захваљујући коме би требало да само у пољопривреди преко 300.000 лица буде уведено у легалне привредне токове. То подразумева увођење електронског система за једноставно
пријављивање сезонског рада, по узору на мађарски модел.
Тим поводом Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство финансија, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Национална алијанса за локални
економски развој (НАЛЕД) и Отворени регионални фонд за модернизацију општих услуга Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), потписали су Меморандум о сарадњи на реализацији
пројекта „Повећање прилика за запошљавање сезонских радника“.
НАЛЕД, ГИЗ и Национална служба за запошљавање у сарадњи
са Регионалном привредном комором организовали су у Ваљеву, 30.
октобра, у сали Скупштине града Ваљева, инфо-дан у оквиру поменутог пројекта, са циљем да се најави нови систем, односно механизам
за поједностављено запошљавање и поједностављену уплату доприноса и пореза за сезонске раднике.

Озбиљан потенцијал
Небојша Жугић, менаџер за правне послове НАЛЕД-а, представио је пројекат и рекао да ће се инфо-данима, полазећи од пољопривредних газдинстава, на територији локалних самоуправа информисати што већи број заинтересованих. У оквиру пројекта је одабрано 15
локалних самоуправa, међу којима и град Ваљево.
У име градоначелника др Слободана Гвозденовића присутнима
се обратио његов помоћник Никола Радојичић.
„Сезонско запошљавање у нашем граду је масовно, посебно у
летњем периоду, на сезонским радовима у пољопривреди и грађевинарству. Имамо велике површине засејане малином - скоро 1.000
хектара, око 500 хектара под купином, преко 4.000 хектара под шљивама, што у Србији представља озбиљан потенцијал. Самим тим

пољопривредна производња захтева велики број радника. Данас смо
ту да представимо пројекат ‚Повећање прилика за запошљавање сезонских радника‘, који ће помоћи да изађемо из сиве зоне и омогућити пољопривредним газдинствима да пријаве своје раднике“, рекао
је Радојичић.
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Скупу су присуствовали привредници, односно власници пољопривредних газдинстава, агенција и задруга које запошљавају сезонце из
Ваљева и Осечине, представници Регионалне привредне коморе Ваљево, Пољопривредне стручне службе, јавног предузећа „Агроразвој“, као и
сезонски радници који су имали прилику да се информишу о новинама
везаним за запошљавање сезонских радника. У отвореној дискусији присутни су изнели своја искуства, а упућено је и пар конструктивних предлога у циљу што бољег регулисања сезонског запошљавања.
„Све недоумице, предлози и искуства присутних биће размотрени у оквиру радне групе“, закључио је Никола Жугић, и додао: „Овакве
дискусије су од великог значаја за доношење доброг законског решења, којим ће бити задовољни послодавци, радници и држава“.

Ваучери за излазак из сиве зоне
Иако је већ дуго најављивано, Србија још увек није усвојила Закон о привременом радном ангажовању на сезонским пословима.
Подсећања ради, значајна новина коју би овај закон донео су флексибилни облици запошљавања који би обезбедили да сезонски радници, посебно они у пољопривреди, не раде „на црно“. Усвајањем новог
закона, берачима трешања, јабука, малина и кајсија би се за тих неколико месеци рада уплаћивали доприноси, што сада није случај.
Министарство рада, које припрема закон, требало би да уведе
још један флексибилан облик рада и обезбеди да носиоци индивидуалног пољопривредног газдинства ангажују раднике по том основу.
Тиме би се створили услови за смањење рада „на црно“, који је нарочито присутан у пољопривреди. Новим законом ће се уредити рад до
90 радних дана на сезонским пословима, који се појављују повремено
и привремено у пољопривреди.
Један од предлога који би решио статус сезонаца јесте увођење
ваучера - маркица, које би послодавци куповали. Овакав систем већ
постоји у Хрватској, где сваке године расте број корисника ваучера, а послодавци су добро прихватили тај поједностављени систем
пријављивања, односно запошљавања радника.
Управо би, уколико систем ваучера заживи и у Србији, то био доказ да су уплаћени порези и доприноси за време док је радник био
ангажован. Послодавци би у том случају куповали онолико ваучера
колико им је потребно за тај дан или одређени број дана, у зависности
од тога колико ће радника ангажовати. Пракса земаља које су увеле
ваучере је да сезонац има и књижицу која ће представљати уговор
између послодавца и њега и у коју ће се ваучер лепити.
У ту књижицу би се уписивали и сви други подаци о радном ангажману, износ или накнада коју запослени добија као дневницу, што
ће омогућити да се раднику стаж евидентира у Фонду ПИО.
Рада Севић/ Весна Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Три месеца борбе против свих видова дискриминације

ОСЛОНАЦ КАД ЗАТРЕБА

Србија има правни и институционални оквир за заштиту од дискриминације и на добром је
путу да постане толерантно друштво у коме сваки појединац неометано оствaрује своја
права. Пракса показује да грађани Србије у борби против дискриминације, говора мржње и
заштите од насиља најрадије траже помоћ и подршку државе

С

ектор за антидискриминациону политику и унапређење родне
равноправности при Министарству за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања, званично је почео са радом 1. јула
ове године. По речима Нинe Митић, в.д. помоћнице министра
задужене за ову област, за нешто више од три месеца урађено је доста
тога, али како истиче, још много посла их тек чека.
„Сачекала су нас горућа питања, горући закони, стратегије и акциони планови. Два најважнија закона су свакако Закон о родној равноправности, као и измене и допуне Закона о забрани дискриминације.
Већ смо кренули са припремама планова за 2018. годину, када се планира доношење још четири стратегије и акциона плана. Дакле, заиста
имамо много посла. Организовали смо и низ састанака са невладиним
и међународним организацијама, све са једним циљем - да помогнемо
грађанима и грађанкама у Републици Србији“, каже Нина Митић.
По њеним речима, у изради стратешких докумената користе се
примери добрих пракси и искуства земаља у окружењу, попут Словеније и Хрватске, које имају одлична законска решења по питању
родне равноправности.
„Када је овај закон у питању, постоје два приступа: да се иде на
израду потпуно новог закона или да се већ постојећи закон о равноправности полова измени и допуни. Тренутно смо у фази прикупљања
мишљења на Нацрт закона, које је Координационо тело за родну равноправност предложило. Још увек постоје бројне недоумице око извесних законских решења. Није спорно да је Закон о родној равноправности
горући и да га је неопходно што пре донети, али је поента донети закон
који ће се примењивати у пракси, који ће бити по мери свих грађана, а и
да заиста помаже женама. Наиме, проблем је што у неким струкама не
можете запослити 40 посто мање заступљеног пола. Квоте јесу битне, и
наше друштво треба да уврсти што више жена, али бројке саме за себе
не могу бити циљ. Када будемо успоставили систем вредности такав да
се позиције стичу радом, знањем и умећем, тек тада ћемо заиста бити
зрело друштво“, сматра помоћница министра.

Врата отворена свима
Од августа Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у циљу унапређења положаја маргинализованих
друштвених група спроводи акцију „Отворена врата“. Нина Митић
напомиње да сви који желе да разговарају са представницима надлежног министарства, поред података о себи, треба да презенутују
свој проблем, доставе своју преписка ка надлежним институцијама,
ако постоји, као и податак докле се у решавању проблема дошло.
„Људи нам се јављају са питањима која се не тичу само Сектора
за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, већ и Сектора за рад, Сектора за особе са инвалидитетом и др.

Бесплатна публикација о запошљавању

Како би на разговор дошли спремни и како би људима помогли већ
при првом сусрету, морамо имати потпуне информације. Искуства
показују и да огроман број људи дође само по савет, па све више постајемо сервис не само осетљивим друштвеним групама, већ свим
грађанима и грађанкама“, напомиње Митић и додаје да су резултати
које постижу огромна сатисфакција како новог Сектора, тако и ресорног министра.
„Рећи ћу вам само један пример. Никола Радојловић је за Отворена врата сазнао преко медија, пријавио се и дошао код нас. Никола је
слеп, а после разговора који је био инспиративан за све, након 10 дана
добио је посао. Он је део нашег тима, моја дика и понос, ангажован
на врло озбиљним пројектима, попут израде стратегија и акционих
планова, измена и допуна Закона о забрани дискриминације. Такође,
бави се питањем Рома и Ромкиња у Републици Србији, као и особама
које су оболеле од ХИВ-а. Запослен је тек два месеца, а заједно смо
већ много тога урадили“, каже Нина Митић.

Помоћ женама жртвама насиља у породици
Један од највећих пројеката Министарства рада је СОС национална телефонска линија.
„Предвиђено је да ће СОС линија умрежити све системе једним
позивом. Дакле, моћи ћемо да добијемо и друге службе и на тај начин
заиста помогнемо онима који су у невољи и којима је наша помоћ
неопходна. Ова линија је превасходно намењена женама које трпе
или су претрпеле насиље у породици. Наш задатак је да их усмеравамо, да ли ће им требати правна, психолошка, социолошка помоћ,
упућујемо их на лица која ће им заиста стручно помоћи. Када причате са неким ко је претрпео насиље морате водити рачуна како и на
који начин разговарате. Морате бити јако стручни, јер једна погрешна
реч у моменту може бити погубна за ту особу“, истиче Нина.
Србија је и према Истанбулској конвенцији била у обавези да
оснује СОС националну телефонску линију. Прошле године постојао
је покушај формирања националног СОС телефона, али пројекат није
заживео, пре свега из финансијских разлога. По речима помоћнице
министра, да би пројекат био одржив, било је потребно планирати
средства у буџету Републике Србије, односно у буџету Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
„Велику помоћ пружили су нам Град Београд, који је донирао
просторије у Београђанки, затим Телеком Србија који је донирао
бесплатну телефонску линију, али и многе друштвено одговорне компаније, јер ово је заиста веома скуп пројекат“, истиче Нина Митић.
Весна Пауновић
08.11.2017. | Број 750 |
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Обуке за тржиште рада

ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

Пратећи захтеве тржишта рада, НСЗ кроз различите обуке доприноси оспособљавању
кадра за рад у ИТ сектору, првенствено организацијом основне информатичке обуке, али и
бројних специјалистичких обука

О

ве године је кроз пројекат „ЕУ помоћ
теже запошљивим групама“ посебан акценат стављен на обуке за тржиште рада, које су организоване у
циклусима, за одређени број лица са евиденције Националне службе за запошљавање. У
питању су биле обуке за језике, рад на рачунару и неке од конкретних заната. Поменути пројекат је директни грант који је Националној служби за запошљавање додељен из
програма ЕУ-ИПА 2012 у вредности од 6,5
милиона евра. Основни циљ пројекта је развој институција и општи друштвено-економски развој у Србији, на основу виших стопа
запошљавања, образованије и конкурент-

није радне снаге, као и повећаног социјалног
укључивања особа из угрожених група.
У Филијали Шабац НСЗ највеће интересовање је било за основну информатичку
обуку по ЕЦДЛ стандарду, која је организована у 3 циклуса и коју су похађала 23 лица,
а успешно завршило 19. Програм обуке је био
веома интензиван, а одржавана је у просторијама „IQ центра“, у самом центру града. Последњи циклус је завршен 20. октобра, а предавач Марко Рашевић је истакао да је врло
задовољан групом, чији су чланови били изузетно заинтересовани и мотивисани. И полазници су веома задовољни начином рада
предавача и оним што су научили, а један од

ВИШЕ ОД 4.000 ПРИЈАВА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ИТ СЕКТОРУ
На актуелни конкурс за преквалификације у ИТ сектору, који Канцеларија за информационе технологије и еУправу спроводи кроз Програм УН за развој у Србији, само током прве
недеље пријавило се више од 4.000 грађана. Пријављивање за учешће у пројекту, у оквиру
којег ће до краја године 900 полазника у целој Србији бити обучено за рад на позицији програмера, трајало је до 5. новембра, на веб-сајту www.itobuke.rs. Право учешћа имали су сви
пунолетни грађани који имају минимум средњу стручну спрему.
Програм преквалификација покренут је са циљем обезбеђивања кадрова за индустрију
програмирања, која у Србији расте око 20 одсто годишње и шанса је за запошљавање
програмера. Процене су да тренутно на тржишту рада недостаје између 15.000 и 20.000
стручњака из ове области.
Преквалификације у ИТ сектору наставак су успешног пилот-пројекта, покренутог на
предлог Министарског савета за информационе технологије и иновационо предузетништво, у оквиру којег је до сада 100 полазника обучено за рад на позицији јуниор програмера. Део полазника већ је пронашао запослење, док 70 одсто њих похађа стручне праксе
у великим ИТ компанијама.
Канцеларија за ИТ и еУправу још једном позива грађане да искористе прилику и пријаве
се на конкурс који ће им обезбедити да стекну знања и развију вештине за рад у најбржерастућој индустрији.

полазника, Владимир Рибић, наглашава да је
обука само почетак и да се и даље мора радити на информатичком образовању.
Када је реч о курсевима језика, убедљиво највеће интересовање је било за немачки.
Почетни курс немачког успешно је завршило
14 особа. Мање интересовање је било за почетни курс руског језика (успешно завршило
10 лица у 2 циклуса), док је обуку за пекаре
завршило 7 лица.
Све обуке су бесплатне, а омогућавају
стицање сертификата по европским стандардима. Како би се постигли максимални
ефекти, предузима се свеобухватна анализа
исказаних потреба од стране незапослених за
одређеном врстом обуке, али и какве вештине
и знања захтевају сами послодавци од својих
запослених. С обзиром да је програм обука и
курсева кратак, пажљиво је осмишљен како
би се постигли максимални ефекти и обезбедило веће и квалитетније запошљавање.
Мирјана Илић

Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској унији

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ
Циљ пројекта је активирање предузетничког потенцијала угрожених категорија
становништва и њихово социо-економско осамостаљивање

Председник Општине Бела Паланка Горан Миљковић и представник организације „Хелп“ Бане Станојковић потписали су Меморандум о
разумевању на пројекту „Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској унији“, који финансира
Шведска агенција за међународни развој и сарадњу - Сида, а реализује „Хелп“ у сарадњи са Општином Бела Паланка.
Меморандум дефинише оквире сарадње на пројекту, чији је општи циљ активирање предузетничког потенцијала угрожених категорија
становништва и њихово социо-економско осамостаљивање, у складу са демократским принципима и вредностима у процесу придруживања
Србије Европској унији. Пројектом ће бити обезбеђен бољи приступ тржишту рада за младе Роме, Ромкиње и друге угрожене групе становништва са територије општине Бела Паланка.
„Пројекат пружа изузетне могућности за развој предузетништва и смањење сиромаштва. Пројектне активности биће реализоване путем
три компоненте: самозапошљавањем путем доделе грантова у опреми, затим организовањем радне праксе и изграђивањем капацитета неформалних сакупљача секундарних сировина путем организовања различитих видова обука. Прва компонента пројекта подстиче самозапошљавање, и то је оно на чему локална самоуправа већ ради како би помогла нашим суграђанима да сами покрену сопствени посао. Пројекат
подразумева и спровођење радне праксе за младе до 26 година старости код послодавца. Након завршене праксе, послодавцима се пружа
могућност да запосле практиканте на период од минимум 12 месеци, уз донацију у виду опреме у износу од 2.500 евра по радном месту“,
истакао је Горан Миљковић.
Пројекат „Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској унији“ реализује „Хелп“ у периоду
од октобра 2017. до септембра 2020. године у 19 општина и градова у Републици Србији. Пројектом је планирана додела укупно 310 грантова
у вредности од 1.500, 2.400 и 3.600 евра, као и плаћено стажирање за 25 младих без званичног школског образовања.
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У ОВОМ БРОЈУ

684

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина

10
21
23

Пољопривреда
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

28
28
30
30

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

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

08.11.2017. | Број 750 |
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Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ
ПОСЛОВА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), члан 41. став 2. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 16/07, 126/07 - испр.
и 41/09), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 20. ст.
1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст
и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1195/2015
од 4. фебруара 2015. године, Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
Број: 12-12426/2016 од 28. децембра 2016. године и
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број:112-3689/2017 од 27. априла
2017. године, Министарство спољних послова оглашава

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.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
За све кандидате који испуњавају услове конкурса предвиђена је провера:
- знања из области спољне политике, међународних
односа, међународног права и система државне управе
Републике Србије - писмено (тест опште информисаности и есеј), као и усмено;
- познавања jeдног од наведених страних језика (писмено и усмено);
- психолошка процена кандидата - путем стандардизованих тестова и усмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном
рачунару - практичним радом на рачунару;
- вештина комуникације (усмено).

За пријем 13 приправника за рад на
дипломатско-конзуларним пословима

Провере знања и вештина обавиће се почев од 16.
јануарa 2018. године. Кандидати ће бити обавештени о датуму, месту и времену на контакте које наведу
у својим пријавама (бројеве телефона или адресе или
имејл адресе).

За учешће на конкурсу може да се пријави кандидат који испуњава следеће услове:

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организован здравствени преглед и безбедносна провера.

Општи услови:
- 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;
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

ЈАВНИ КОНКУРС

Посебни услови:
- стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на факултету;
- информисаност из области спољне политике, међународних односа, међународног права и система државне
управе Републике Србије;
- знање једног од званичних језика Уједињених нација
(енглески, француски, шпански, руски, кинески, арапски), на нивоу B2 (Vantage: напредни ниво);
- познавање основних програма за рад на персоналном
рачунару;
- задовољавајуће психофизичке способности и психичка стабилност, као и вештина комуникације.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом (са фотографијом,
адресом становања, и-мејл адресом, бројем телефона);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе или уверења којим се
потврђује стручна спрема;
- уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања),
које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског
осигурања (кандидати који у наведеном уверењу имају
евидентиран стаж осигурања потребно је да доставе и
доказе односно потврде, решења и друге акте из којих
се види са којим степеном стручне спреме и у којем
периоду су стекли радни стаж);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо
ње (документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су уверења о држављанству и извод из
матичне књиге рођених).
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Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства спољних послова (www.mfа.rs), на веб-страници
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs),
на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Литература коју кандидати могу да користе у припреми за проверу знања биће објављена на веб-страници
Министарства спољних послова (www.mfа.rs).
*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Немањина 22-26

Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 3,
члана 19 став 2, члана 20 став 1 и 2 и члана 21 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Правилника
о саставу конкурсне комисије, стучној оспособљености,
знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места у Државном правобранилаштву Дп-443/16 од
25. априла 2016. године и Закључка комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-8466/2017 од 29. септембра 2017. године, Државно
правобранилаштво оглашава

Пријаве слати на следећу адресу: Министарство
спољних послова Републике Србије, Одељење за персоналне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26, са назнаком „За јавни конкурс за пријем приправника“.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Лица која су задужена за давање обавештења:
Сања Стојанац, телефон 011/306-8549 и Милош Цветковић 011/306-8105, од 10.00 до 13.00 часова.

I Орган у коме се радна места попуњавају: Државно
правобранилаштво, Београд, Немањина 22-26

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

НАПОМЕНЕ: Радни однос се заснива у статусу приправника*, на одређено време од једне године, ради
оспособљавања за рад на дипломатско-конзуларним
пословима.
*Приправник - Законом 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 и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у
својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да
се изузетно радни однос у статусу приправника може
засновати и са лицем које је код другог послодавца
било у радном односу краће од времена утврђеног за
приправнички стаж у степену образовања који је услов
за рад на тим пословима; да се време проведено у
радном односу код другог послодавца не урачунава у
приправнички стаж; да приправнички стаж на радним
местима са високим образовањем траје једну годину; да
приправник заснива радни однос на одређено време,
после спроведеног јавног конкурса. Приправник полаже дипломатско-конзуларни испит до окончања приправничког стажа.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Министарства спољних
послова www.mfa.rs, у делу „Јавни конкурс за пријем
приправника“.

II Радна места која се попуњавају

1. Радно место: правобранилачки
помоћник - саветник
8 извршилаца

Опис послова радног места: по овлашћењу Правобраниоца или заменика саставља тужбе, жалбе, припрема предлоге ревизија, иницијативе за подизање
захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу
извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим
поступцима; по овлашћењу Правобраниоца или заменика заступа државне органе, посебне организације и
јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које
се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима;
стара се о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; сарађује са органима и организацијама
које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањима
до којих дође у току поступка; обавља и друге послове
по налогу Правобраниоца или заменика.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци и положен правосудни испит.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна знања
из области делокруга рада органа и из области рада на
радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу,
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.),
провераваће се усменим путем; вештина комуникације,
аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим путем.

2. Радно место: радно место за
опште, правне и кадровске послове,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: припрема одлуке и
решења о правима, дужностима и одговорностима
државних службеника и намештеника; учествује у припреми нацрта и предлога кадровског плана Правобранилаштва и стара се о његовом спровођењу; учествује
у припреми правилника, одлука и других аката које
доноси Правобранилац; учествује у припреми аката
за спровођење поступка јавног и интерног конкурса;
поступа по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја; поступа по решењима и закључцима
повереника за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности; израда и ажурирање информатора о раду; обавља послове безбедности и здравља на
раду; учествује у припреми информација и извештаја;
сарађује са запосленима унутар органа, са одељењима
ван седишта и другим органима, обавља и друге послове по налогу Правобраниоца и секретара.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у
струци и положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна
знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон
о државним службеницима, Закон о платама државних
службеника и намештеника и др.) - провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим
путем.
III Место рада и трајање радног односа: Државно правобранилаштво, Београд, Немањина 26. На свим
оглашеним радним местима радни однос се заснива на
неодређено време.
Заједничко за сва радна места
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 Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места: Државно правобранилаштво, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс и називом радног места на које се конкурише“.
VII Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Ивана Милошевић, тел. 011/3631-224.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана писана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству, са назначеним радним
местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотоБесплатна публикација о запошљавању

копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном правосудном испиту; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења, уговори и др. акти из којих се може утврдити на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

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.

На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“,
бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана
17 став 3, члана 19 став 2, члана 20 став 1 и 2 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст
и 109/09), Правилника о саставу конкурсне комисије,
стучној оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку, начину њихове провере
и мерилима за избор на радна места у Државном правобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016. године
и Закључка комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8466/2017 од 29.
септембра 2017. године, Државно правобранилаштво
оглашава

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
се оверава 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 задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа и после 1. марта
2017. године, а до именовања јавних бележника). Као
доказ могу се приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима.
Одредбом чл. 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 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 којма се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег,
бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиднеција или да ће
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Државног правобранилаштва: www.
dpb.gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи и конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Место, дан и време провере оспособљености,
знања и вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима,
провера стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку, почеће од 27. новембра 2017.
године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама Државног
правобранилаштва, у седишту органа, у Београду, Немањина
22-26, о чему ће учесници конкурса бити појединачно обавештени телефоном или телеграмом на бројеве телефона
или адресе које су навели у својим пријавама.
Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним
службеницима, кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од 6 месеци.
Кандидати који конкуришу на оба оглашена радна места подносе појединачне пријаве за свако радно место на
које конкуришу, у којима наводе које доказе су приложили и уз коју од пријава су приложили доказе који се
цене у изборном поступку.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или овереној фотокопији код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или
суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници Државног правобранилаштва, веб-страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Немањина 22-26

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државно
правобранилаштво, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају

1. Радно место: правобранилачки
помоћник - самостални саветник
10 извршилаца

Опис послова радног места: обрађује сложене предмете из једне или више области права; саставља тужбе,
жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева за
заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења и
друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе
чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из
буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца или заменика; стара се о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; предузима мере
ради споразумног решавања спорног односа пре окретања поступка у случајевима у којима природа спора то
допушта; сарађује са органима и организацијама које
заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца,
односно заменика о значајним запажањима до којих дође
у току поступка; припрема стручне извештаје, анализе и
обавештења; обавља послове утврђене годишњим распоредом и друге послове по налогу Правобраниоца или
заменика.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у
струци и положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна
знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон
о парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу,
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)
- провераваће се усменим путем; вештина комуникације,
аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим путем.

2. Радно место: руководилац Групе
за јавне набавке и евиденционе
послове, звање самостални
саветник
1 извршилац
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Администрација и управа
Опис послова радног места: руководи групом за
јавне набавке и евиденционе послове, планира и усмерава рад групе; припрема Предлог плана јавних набавки Државног правобранилаштва у сарадњи са Групом за финансијско-материјалне послове; прикупља,
уређује и контролише податке неопходне за израду
Плана јавних набавки; припрема и израђује документацију у вези са набавкама за потребе Државног правобранилаштва; спроводи поступак јавне набавке; контролише израду нацрта уговора и споразума са другим
органима, правним и физичким лицима које Државно
правобранилаштво закључује из делокруга Секретаријата; проверава и прати усклађеност спровођења
поступака јавних набавки са законским прописима из
ове области; врши контролу реализације уговора након
спроведеног поступка јавне набавке; спроводи стручне
анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки; израђује извештаје
о реализацији уговора о јавним набавкама; израђује
извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки;
води евиденције о поступцима јавних набавки; израђује
и доставља извештаје надлежним органима, информације и анализе из делокруга рада; обавља и друге
послове по налогу Правобраниоца и секретара.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, сертификат за
службеника за јавне набавке, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна
знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон
о јавним набавкама, Закон о државним службеницима и
др.) - провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања
- провераваће се усменим путем; познавање рада на
рачунару - провераваће се увидом у писани доказ о завршеној обуци за рад на рачунару или практичним радом
на рачунару (када кандидат не приложи писани доказ о
завршеној обуци за рад на рачунару).
III Место рада и трајање радног односа: Државно правобранилаштво, Београд, Немањина 26. На свим
оглашеним радним местима радни однос се заснива на
неодређено време.
Заједничко за сва радна места
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 Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места: Државно правобранилаштво, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс и називом радног места на које се конкурише“.
VII Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Ивана Милошевић, тел. 011/363-12-24.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана писана пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству, са назначеним радним
местом на које се конкурише;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо
њега;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
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- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту - за радно место под редним
бројем 1;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у
државним органима достављају оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном правосудном испиту)
- за радно место под редним бројем 2;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата за
службеника за јавне набавке - за радно место под редним бројем 2;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или
другог доказа о познавању рада на рачунару - за радно
место под редним бројем 2;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори и др. акти
из којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
се оверава 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 задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа и после 1. марта
2017. године, а до именовања јавних бележника). Као
доказ могу се приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег,
бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети
на веб-страници Државног правобранилаштва: www.
dpb.gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи и конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Место, дан и време провере оспособљености,
знања и вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку почеће од 27.
новембра 2017. године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама Државног правобранилаштва, у седишту органа,
у Београду, Немањина 22-26, о чему ће учесници конкурса
бити појединачно обавештени телефоном или телеграмом
на бројеве телефона или адресе које су навели у својим
пријавама.
Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним
службеницима, кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од 6 месеци.

Кандидати који конкуришу на оба оглашена радна места подносе појединачне пријаве за свако радно место на
које конкуришу, у којима наводе које доказе су приложили и уз коју од пријава су приложили доказе који се
цене у изборном поступку.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији
код надлежног органа (јавног бележника, у општинској
управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници Државног правобранилаштва, веб-страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИТИКУ
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
и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-8478/2017од 01.09.2017. године, Републички
завод за статистику оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИТИКУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракићa 5
II Радна места која се попуњавају:

1. Статистичар аналитичар у звању
саветник
Сектор за националне рачуне,
цене и пољопривреду, Одсек за
сателитске рачуне
1 извршилац

Опис послова: припрема сателитске рачуне; учествује
у изради основних рачуна; учествује на постављању системских решења, концепција и методологија обрачуна
сателитских рачуна; учествује на дефинисању основних
макроекономских агрегата потребних за сателитске рачуне; учествује у анализи методологије, садржине и квалитета резултата истраживања и осталих извора података;
ради на повезивању података и стандарда из ове области
са подацима и стандардима у другим областима статистике; учествује на изради анализа, студија и других докумената и публикација из области сателитских рачуна; ради
на контроли обухвата, тачности и другим квантитативним
и квалитативним анализама примљене статистичке грађе;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке, математичке науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање 3 године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, познавање енглеског
језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - сертификат о познавању
енглеског језика или други доказ; знање из области
макроекономије и дескриптивне статистике - усмено;
вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.
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2. Статистичар аналитичар у звању
саветника
Сектор за националне рачуне,
цене и пољопривреду,
Одсек за инпут - аутпут статистику
и регионалне рачуне
1 извршилац

Опис послова: ради на обрачуну основних макроекономских агрегата из предметне области; анализира и
врши оцену резултата истраживања и осталих извора
података потребних за ову област; ради на повезивању
података и стандарда из ове области са подацима и
стандардима у другим областима статистике; учествује
на изради анализа, студија и других докумената и публикација из ове области; израђује анализе из области
регионалних, градских и општинских индикатора;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке, математичке науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области макроекономије и система националних рачуна - усмено; вештина
комуникације и мотивација за рад - усмено.

3. Статистичар истраживач у звању
млађи саветник
Сектор за националне рачуне,
цене и пољопривреду,
Одсек за инпут - аутпут статистику
и регионалне рачуне
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради СУТ табела; ради на
дефинисању основних агрегата, ради на провери садржине и квалитета резултата истраживања и осталих извора
података потребних за ову област; ради на повезивању
података и стандарда из ове области са подацима и стандардима у другим областима статистике; учествује у изради анализа, студија и других докумената и публикација из
области инпут - аутпут статистике; учествује на контроли
обухвата, тачности и другим квантитативним и квалитативним анализама примљене статистичке грађе; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке или математичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички
стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, познавање
енглеског језика, познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - сертификат о познавању
енглеског језика или други доказ; знање из области
макроекономије и основа статистичке анализе - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

4. Статистичар истраживач у звању
млађи саветник

Сектор за националне рачуне,
цене и пољопривреду, Одсек за инпут аутпут статистику и регионалне рачуне
1 извршилац
Опис послова: помаже у обрачуну основних макроекономских агрегата из предметне области; помаже
Бесплатна публикација о запошљавању

у анализи и врши оцену добијених резултата, извора
података потребних за ову област; учествује у изради
анализа, студија и других докумената и публикација из
ове области; израђује анализе из области регионалних,
градских и општинских индикатора; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке, математичке науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету и завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, познавање енглеског језика,
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - сертификат о познавању
енглеског језика или други доказ; знање из области
макроекономских агрегата и основа статистичке анализе - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад
- усмено.

5. Статистичар аналитичар у звању
саветник
Сектор друштвених статистика,
Одсек за статистику просвете, науке
и културе, Група за статистику науке,
високог образовања и културе
1 извршилац

Опис послова: обавља методолошко-аналитичке
послове из области научноистраживачке делатности,
буџетских издвајања за науку, иновационе делатности,
културе и издавачке делатности; учествује у организационим и теренским припремама за спровођење истраживања; припрема специфична методолошка упутства;
учествује у креирању основних и помоћних образаца и
креира табеле коначних резултата и документационих
табела; учествује у дефинисању критеријума контроле
контингената и логичке контроле примљеног материјала и у изради специфичних статистичко-аналитичких
студија из области статистике високог образовања,
науке и културе; припрема податке за сложене међународне табеларне прегледе и прати измене и допуне
законских регулатива; креира и предлаже садржај веб
презентација и сарађује са корисницима статистичких
података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или природно математичких
наука, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - сертификат о познавању
енглеског језика или други доказ; знање из области статистике образовања - усмено; вештина комуникације и
мотивација за рад - усмено.

6. Програмер веб-дизајнер у звању
млађи саветник

Сектор за информационокомуникационе технологије и
публицистику, Одељење за интернет
технологије и електронско пословање
1 извршилац
Опис посла: учествује у развоју и имплементацији
апликација и сервиса за потребе веб-сајта и електронског пословања Завода; примењује процедуре и
информатичке стандарде и стандарде заштите везане

за делокруг рада Одељења; ради на пословима дизајна веб-апликација и апликација електронског пословања; ради са базама података; сарађује са осталим
унутрашњим организационим јединицама; учествује
на пројектима у области електронског пословања;
сарађује са унутрашњим организационим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга рада
Одељења; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области,
математичке науке, рачунарске науке, економске науке,
менаџмент и бизнис или научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање програмских језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
програмских језика - сертификат или други доказ;
познавање енглеског језика - сертификат о познавању
енглеског језика или други доказ; знање из области
веб-програмирања и рад са базама података - усмено;
вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

7. Радно место за подршку,
припрему и спровођење пројеката у
звању млађи саветник
Сектор за европске интеграције,
међународну сарадњу и управљање
пројектима, Одсек за управљање
пројектима
1 извршилац

Опис посла: учествује у активностима у вези са припремом и спровођењем пројеката; припрема неопходну документацију, извештаје, информације, писане и
усмене презентације везане за предлагање пројекта;
учествује у предузимању одговарајућих радњи којима
се омогућава консултативни процес током постављања
пројекта; припрема тендерску документацију (опис
послова, техничку спецификацију), контролише и
учествује у припреми и ревизији пројекта; контролише
пројектну документацију, води формалну евиденцију о
спроведеним фазама; прикупља и анализира податке о
стеченим искуствима у току спровођења пројекта како
би се унапредио рад; припрема одговарајуће предлоге
за унапређење постојећих процедура; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичке науке, природно-математичке науке или техничко-технолошке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички
стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање
енглеског језика, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; познавање
енглеског језика - сертификат о познавању енглеског
језика или други доказ; знање из области припреме и
спровођења међународних пројеката - усмено; вештина
комуникације и мотивација за рад - усмено.

8. Статистичар истраживач у звању
млађи саветник
Сектор за развој и информисање,
Група за одрживе индикаторе развоја
и Анкету о приходима и условима
живота
1 извршилац

Опис посла: учествује у спровођењу истраживања, у
чишћењу базе података истраживања; учествује у ана-
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Администрација и управа
лизирању обухвата и тачности података по постојећем
програму логичке контроле и у припреми табеларних
приказа, у званичним публикацијама и за интернет презентацију; учествује у изради алгоритама и синтакси
за Gross-net конверзију; учествује у процесу креирања
пондера за базу података; ради у припреми и реализацији Quality report-a за потребе Еуростата; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
математичких или економских наука или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету и завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, познавање енглеског језика,
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области - учешће у
припреми методолошких и организационих упустава за
спровођење статистичких истраживања - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

9. Статистичар истраживач у звању
млађи саветник
Ужа унутрашња јединица ван
састава сектора, Одељење за брза
и комплексна извештавања и
подршку јавним политикама, Група за
економетријске анализе
1 извршилац

Опис послова: обезбеђује информационе основе за
примену модела; врши стандардизацију поступака за
примену модела; учествује у тумачењу резултата, презентацији и промоцији модела; обавља избор погодних
временских серија за десезонизацију, прати међународна искустава из ове области; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке или математичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички
стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, познавање
енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - сертификат о познавању
енглеског језика или други доказ; знање из области
макроекономије, дескриптивне статистичке анализе и
анализе временских серија - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.
III Место рада: Београд, Милана Ракића 5
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Републички завод за статистику, 11000 Београд, Милана Ракића 5, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Тања Алексић, телефон: 011/2413-319.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења или други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство),
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или
други доказа о знању енглеског језика.
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција (уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених ) или ће то орган учинити
уместо ње.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може доставти уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка. У вези наведеног
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судијским 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 општинском
управама.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложили тражене доказе.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива
на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази, изборни поступак ће започети 6.
децембра 2017. године у просторијама Републичког завода за статистику, Београд, Милана Ракића 5, са почетком у
10 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
телефоном на контакте које су навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима
се на рад под условом да тај испит положи до окончања
пробног рада.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Републичког завода за статистику: www.stat.gov.
rs, на порталу e-Управе, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, веб-страници
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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 и 94/17) члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 Број: 112-10376/2017 од 25. октобра 2017.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.
II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место за подршку праћењу
примене прописа
Одсек за припрему и праћење
спровођења прописа и општих аката,
Сектор за развој добре управе, звање
саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у праћењу,
анализирању и проучавању стратешких докумената,
закона, других прописа и упоредно-правних решења
од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека и пружа подршку у
припреми нацрта закона и предлога прописа и општих
аката из делокруга Одсека; пружа подршку у припреми
мишљења на нацрте стратешких докумената, закона
и предлоге других прописа овлашћених предлагача;
учествује у припреми мишљења о примени одредаба
закона, прописа и других општих аката из делокруга Одсека; учествује у праћењу спровођења Закона о
инспекцијском надзору; учествује у припреми међународних уговора, стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији и пројеката из делокруга Одсека; учествује у изради извештаја, анализа
и информација из делокруга Одсека; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о државној управи, Закона о општем управном
поступку, Закона о инспекцијском надзору и подзаконских прописа за спровођење наведених закона, познавање Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. године - усмено;
познавање енглеског језика - увидом у сертификат или
други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или
увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку праћењу
колективних уговора и прописа из
области радних односа
Група за колективне преговоре,
Одсек за радне односе и колективне
преговоре, Сектор за управљање
људским ресурсима, звање млађи
саветник - приправник
1 извршилац
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Опис послова радног места: пружа стручну подршку
у припреми мишљења на колективне уговоре; прикупља
податке и материјале неопходне за учешће у колективним преговорима (државни органи, јавне службе, ЈЛС и
ООСО); учествује у колективним преговорима и сачињава информације и белешке о закључцима са одржаних
преговора; учествује у праћењу стања у области система радних односа у државним органима, у јединицама
локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним
агенцијама и јавним службама и изради извештаја; прикупља податке и материјале за израду прописа у области
система радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; учествује у
припреми мишљења о правилној примени прописа из
области система радно-правних односа; учествује у припрема анализе, извештаја и информација из делокруга
Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области из поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; завршен приправнички стаж или најмање
5 година радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару;
познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика - увидом у
сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место руководилац Групе
за каталогизацију и вредновање
радних места у јавном сектору

Одсек за систем плата и
каталогизацију и вредновање радних
места у јавном сектору, Сектор за
управљање људским ресурсима, звање
виши саветник
1 извршилац
Опис послова радног места: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира
и надзире рад државних службеника у Групи; прати
стање у области система плата у делу који се односи
на радна места, односно звања, чинове, положаје и
функције у јавном сектору, послове који се обављају и
висину основне плате запослених на тим радним местима, односно у одговарајућим звањима, чиновима,
на положајима и функцијама у циљу успостављања
Општег каталога радних места, односно звања, чинова,
положаја и функција у јавном сектору; припрема стручне основе за доношење прописа којима се припрема
Општи каталог радних места и прати примену посебних каталога радних места које израђују други државни
органи као и органи аутономне покрајине; координира активности и сарађује са органима, организацијама
и установама у јавном сектору у поступку припреме и
објављивања Општег каталога радних места, односно
звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема и примењује методологију за евалуацију
радних места, врши вредновање радних места у јавном
сектору на бази израђене методологије и утврђује међусобни однос радних места у свим деловима јавног сектора и обавља послове који се односе на сврставање
радних места у платне групе и платне разреде; даје
стручна мишљења о амандманима, нацртима и предлозима закона, предлозима других прописа и општих аката који се односе на примену Општег каталога радних
места; припрема мишљења и даје стручна објашњења
о примени закона и других прописа којима је уређен
систем плата, односно припрема мишљења на нацрте
закона, других прописа и стратешких докумената које
припремају други органи из делокруга Групе; припрема
анализе, извештаје и информације из делокруга Групе;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области из
поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање
рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о систему плата запослених у јавном сектору,
Закона о раду, Закона о платама државних службеника
и намештеника, Закона о платама у државним органима и јавним службама - усмено; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат или други доказ (оверена
фотокопија индекса); вештине аналитичког резоновања
и логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку систему
локалне самоуправе и надзор
над законитошћу аката јединица
локалне самоуправе

Одсек за развој система локалне
самоуправе, Сектор за систем локалне
самоуправе, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова радног места: учествује у припреми
извештаја, анализа и информација о стању у области
територијалне организације; учествује у припреми препорука за усаглашавање аката јединица локалне самоуправе са законом; прикупља и анализира податке везане за организацију и рад органа аутономних покрајина;
учествује у припреми мишљења о примени прописа
из делокруга Одсека; учествује у обради представки
и притужби на рад органа и служби јединица локалне
самоуправе; учествује у припреми текста нацрта закона
и других прописа и општих аката из области локалне
самоуправе; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички
стаж или најмање 5 година радног стажа у државним
органима; положен државни стручни испит; познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
прописа који уређују систем локалне самоуправе и територијалне организације - Закон о локалној самоуправи,
Закон о територијалној организацији, Закон о локалним
изборима и Закон о главном граду - усмено; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или
увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

подносиоцима пријава за упис, брисање и промену података у Регистру политичких странака у циљу подношења
документације у складу са прописима; учествује у вођењу
првостепеног управног поступка и припреми нацрта
решења о упису, брисању и промени података у Регистру
политичких странака; учествује у припреми мишљења
о примени закона из области делокруга Групе као и на
нацрте закона и других прописа других органа; учествује
у припреми нацрта закона, других прописа и општих аката у области остваривања слободе удруживања грађана,
односно политичког организовања; припрема анализе,
извештаје и информације о утврђеном стању из области
делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
прописа из области остваривања слободе удруживања
грађана у политичке странке и удружења: Закон о политичким странкама и Закон о удружењима и подзаконска акта и Закон о општем управном поступку - усмено;
познавање енглеског језика - увидом у сертификат или
други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или
увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

6. Радно место за праћење стања
у области људских и мањинских
права

Група за људска и мањинска права,
Сектор за људска и мањинска права
и слободе, звање саветник
1 извршилац
Опис послова радног места: прати и утврђује стање
у области општих питања људских и мањинских права
и припрема информације и анализе; прати међународна
аката који се односе на питања људских и мањинских
права и припрема анализе; припрема извештаје и анализе о напретку људских и мањинских права према обавезама које произилазе из придруживања ЕУ; учествује
у припреми стручне основе и смерница за нормативно
уређење питања људских и мањинских права; учествује
у припреми закона и других прописа из области људских
и мањинских права; учествује у припреми прописа и
прати примену прописа из области заштитника грађана
и слободног приступа информацијама од јавног значаја;
учествује у припреми мишљeња o примeни зaкoнa из
oблaсти дeлoкругa Групе, кao и нa нaцртe зaкoнa и других прoписa других oргaнa; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.

5. Радно место за послове праћења
стања у области остваривања
слободе удруживања грађана,
односно политичког организовања

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијима у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3
године радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског
језика.

Опис послова радног места: прати и утврђује стање у
области удруживања грађана у политичке странке и удружења и проучава последице утврђеног стања и припрема информације и анализе; израђује информације и обавештења ради утврђивања стања и предузимања мера
у овој области и учествује у пружању стручне помоћи

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
прописа из области људских и мањинских права: Закон о
заштити права и слобода националних мањина и Закон
о националним саветима националних мањина и подзаконска акта и Закон о општем управном поступку - усмено; познавање енглеског језика - увидом у сертификат
или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару;
вештина комуникације - усмено.

Група за остваривање слободе
удруживања, Сектор за људска и
мањинска права и слободе, звање
саветник
1 извршилац
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7. Радно место за информатичкеаналитичке послове

Одсек за регистре и евиденције,
Сектор за матичне књиге и регистре,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова радног места: обавља послове информатичке припреме за аналитику рада и за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику; прати спровођење аналитичко-статистичких послова
коришћењем пословних софтвера; послове вођења података о корисницима система; обавља послове вођења
дневника приступа коришћења, организује и спроводи
дистрибуирање корисничких упутстава; прати и документује појаве нерегуларности у приступу и коришћењу извора података и обавља послове припреме увођења нових
електронских регистара; прати рад сервиса; води речник
података информационог система; пружање подршке
током изборних радњи; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару;
познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
области информационе технологије (општи појмови) писмено, путем теста, и усмено; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат или други доказ (оверена
фотокопија индекса); познавање рада на рачунару (MS
Word, MS Excel, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

8. Радно место за финансијскодокументационе послове

Одељење за правне и финансијске
послове, Секретаријат Министарства,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова радног места: попуњава и доставља
обрасце надлежним органима у прописаним роковима;
припрема документацију за исплату плата, одвојеног
живота од породице, службених путовања у земљи и
иностранству, накнаде запосленима за долазак и одлазак са рада; врши унос и обраду података који се односе
на исплату отпремнина запослених у државним органима и преузетих обавеза по основу реализације уговорених обавеза; припрема захтеве за преузимање обавеза
и захтеве за плаћања по преузетој обавези; припрема
податке о присутности запослених на раду ради обрачуна накнаде за превоз запослених на посао и са посла;
врши обрачун путних трошкова за службена путовања у
земљи; сарађује са Управом за трезор везано за техничко функционисање и рад у апликацији Ф-МИС програма;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

9. Радно место шеф Одсека за
опште и информатичке послове

Секретаријат Министарства, звање
саветник
1 извршилац
Опис послова радног места: руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира
и надзире рад државних службеника и намештеника у
Одсеку; координира послове финансијског управљања
и контроле за Министарство са другим унутрашњим
јединицама и Централном јединицом за хармонизацију;
прати рад апликације електронске писарнице; обавља
послове безбедности и здравља на раду и води послове противпожарне заштите, учествује у изради докумената везаних за послове одбране; води евиденцију о
пословном простору Министарства и сарађује са Управом за заједничке послове и другим органима у вези
обезбеђења коришћења пословног простора и опреме
за потребе Министарства, припрема и спроводи поступак пописа имовине и израђује извештај о стању имовине, контролише стање основних средстава; координира
рад и распоред возача и прати документацију везану за
коришћење службених аутомобила, обезбеђује податке
и анализе за потребе набавке услуга и добара, за једногодишње и вишегодишње потребе Министарства;
координира рад Одсека и припрема извештаје, информације и анализе потрошње горива, телефонских услуга, канцеларијског материјала и угоститељских услуга,
као и друге извештаје из делокруга Одсека; координира
рад на информатичким пословима и пословима техничке подршке при организацији округлих столова, конференција и других догађаја; предлаже акте из делокруга
Одсека; обавља и друге послове по налогу секретара
Министарства.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
области информационе технологије (општи појмови),
Закона о државним службеницима, Уредбе о начину
коришћења службених возила, Закона о безбедности и
здрављу на раду, правила финансијског управљања и
контроле и дужности органа државне управе у области
одбране - усмено; вештине аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

10. Радно место за подршку
интерној ревизији

Група за интерну ревизију, звање
млађи саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области из поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит; завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима; положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару.

Опис послова радног места: учествује у раду ревизорског тима и у ревизијама коришћења средстава
ЕУ; врши прикупљање и обраду ревизорских доказа,
спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са
усвојеном методологијом; врши формирање ревизорских налаза за ревизије које су му тимски додељене
верификацијом вође тима; даје препоруке за побољшање активности у субјекту ревизије; врши копирање
ревизорских доказа, нормативне регулативе и друге
потребне документације за стални и текући досије; прати спровођење препорука наведених у извештајима из
претходно обављених ревизија; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Правилника о систему извршења
буџета, Уредбе о буџетском рачуноводству, Закона државној управи - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама

16

| Број 750 | 08.11.2017.

на факултету; завршен приправнички стаж или најмање
5 година радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару;
познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
основа Закона о буџетском систему и Закона о државној
управи - усмено; познавање енглеског језика - увидом у
сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: За сва радна места место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова 6, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милена Ђорђевић, тел. 011/2646-939.
VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
- за радно место под редним бројем 3: оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
на пословима ревизије, финансијске контроле или на
рачуноводствено-финансијским пословима;
- за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7 и
10 оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању
рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о
познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
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Администрација и управа
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да
је орган дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам,
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће
је преузети на интернет презентацији Министарства
државне управе и локалне самоуправе.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За радно место под редним бројем 2 радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину, док се за остала радна места
радни однос заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад
на оглашеним радним местима провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару
- практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 11.
децембра 2017. године. О месту и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте
(бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица из грађанства у својству цивилних лица
на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време
Ради попуне радних места:
I Назив установе Министарства одбране у којој
се врши попуна радних места: Војнотехнички
институт Београд, Управе за одбрамбене технологије,
Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, Републике Србије
Радна места која се попуњавају:

1. Истраживач, ВСС
3 извршиоца

2. Истраживач, ВСС
1 извршилац

3. Истраживач, ВСС
1 извршилац

4. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

5. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

За кандидате који успешно заврше проверу познавања
рада на рачунару, као и кандидате који су доставили
доказ о познавању рада на рачунару, провера других
стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена
у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Ул. Бирчанинова број 6, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим
пријавама.

6. Истраживач, ВСС

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

9. Истраживач, ВСС
10. Истраживач, ВСС

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

12. Истраживач, ВСС

1 извршилац

7. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

8. Истраживач, ВСС
1 извршилац
2 извршиоца
2 извршиоца

11. Истраживач, ВСС
1 извршилац
1 извршилац

Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства државне управе и локалне самоуправе:
www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и
у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

13. Истраживач, ВСС

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.

9 извршилаца

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

1 извршилац

14. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

15. Истраживач, ВСС
16. Истраживач, ВСС
1 извршилац

17. Истраживач, ВСС
1 извршилац

18. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

19. Истраживач, ВСС
1 извршилац

20. Истраживач, ВСС
1 извршилац

21. Виши технички сарадник, ССС
1 извршилац

22. Виши технички сарадник, ССС
1 извршилац

Општи услови: да су кандидати држављани Републике Србије, да су здравствено способни за службу у
Министарству одбране и Војсци Србије, да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу, да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да
нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
да су безбедносно проверени и да немају безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
Посебни услови
За радно место под 1: завршен одговарајући факултет,
модули: системи наоружања (војно машинство); производно машинство; транспортно инжењерство, конструкције и логистика (машинске конструкције и механизација) или аутоматско управљање, да кандидат има звање
дипломирани машински инжењер, магистар техничких
наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у
току студија 8,00 и више.
За радно место под 2: завршен одговарајући факултет,
модули: системи наоружања (војно машинство) термотехника, термоенергетика или аутоматско управљање, да
кандидат има звање дипломирани машински инжењер,
магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 3: завршен одговарајући факултет,
модули: сигнали и системи, или електроника или рачунарска техника и информатика, да кандидат има звање
дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике
и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 4: завршен одговарајући факултет,
модули: мотори СУС или моторна возила, да кандидат има
звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна
оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 5: завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинствo), производно машинство или термотехника, да кандидат има
звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна
оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 6: завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинствo) или
термотехника, да кандидат има звање дипломирани
машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија
8,00 и више.
За радно место под 7: завршен одговарајући факултет, модули: електроника, сигнали и системи, софтверско
инжењерство, рачунарска техника и информатика или
електроенергетски претварачи, да кандидат има звање
дипломирани инжењер електротехнике, магистар техничких наука или мастер инжењер електротехнике, просечна
оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 8: завршен одговарајући факултет,
модули: системи наоружања (војно машинствo), термотехника, ваздухопловство (аерокосмотехника), информационе технологије, механика или аутоматско управљање, да
кандидат има звање дипломирани машински инжењер,
магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 9: завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно
подручје полимерно инжењерство на основним и мастер
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студијама, да кандидат има звање, дипломирани инжењер
технологије, магистар или мастер инжењер технологије,
просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 10: завршен одговарајући факултет, студијски програм металуршко инжењерство на
основним и мастер студијама, да кандидат има звање,
дипломирани инжењер металургије, магистар или мастер
инжењер металургије, просечна оцена у току студија 8,00
и више.
За радно место под 11: завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно
подручје полимерно инжењерство или органска хемијска
технологија на основним и мастер студијама, да кандидат
има звање, дипломирани инжењер технологије, магистар
или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под 12: завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно
подручје органска хемијска технологија на основним и
мастер студијама, да кандидат има звање, дипломирани
инжењер технологије, магистар или мастер инжењер технологије горе наведеног профила, просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под 13: завршен одговарајући факултет, модули: електроника и миркосистеми или микроелектроника или телекомуникације или рачунарска техника и
информатика или управљање системима или сигнали и
системи или обрада сигнала или системски инжењеринг
и радио-комуникације или ембедед система и алгоритми
или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кадидат има звање
дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике
и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 14: завршен одговарајући факултет, модули: наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника, електроника и миркосистеми или микроелектроника или телекомуникације или рачунарска техника и
информатика или управљање системима или сигнали и
системи или обрада сигнала или системски инжењеринг
и радио-комуникације или ембедед система и алгоритми
или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кадидат има звање
дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике
и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 15: завршен одговарајући факултет, смер - ваздухопловни или аерокосмотехника, да
кандидат има звање дипломирани машински инжењер,
магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 16: завршен одговарајући факултет, модули: телекомуникације и информационе технологије или рачунарска техника и информатика, да кадидат
има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија
8,00 и више.
За радно место под 17: завршен одговарајући факултет, модули: електроенергетски претварачи или електроенергетски системи, да кандидат има звање дипломирани
инжењер електротехнике, магистар електротехничких
наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 18: завршен одговарајући факултет, модули: електроника и микросистеми или микроелектроника или рачунарска техника и информатика или
управљање системима или сигнали и системи или обрада
сигнала или ембедед система и алгоритми, да кадидат има
звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар
електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и
више.
За радно место под 19: завршен одговарајући факултет, модули: рачунарска техника и информатика или
информациони системи и технологије, да кандидат има
звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар
електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, или дипломирани инжењер органи-
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зационих наука, магистар или мастер инжењер организационих наука, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 20: завршен одговарајући факултет, модули: софтверско инжењерство или информациони системи и технологије или софтверско инжењерство
и рачунарске науке или рачунарство и информатика, да
кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, или дипломирани инжењер организационих наука, магистар или мастер
инжењер организационих наука, или дипломирани математичар или магистар или мастер математичар, просечна
оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под 21: завршена средња машинска
школа у четворогодишњем трајању.

За кандидате који задовоље проверу знања и способности и проверу знања енглеског језика биће организован разговор.
О датуму, времену и месту обављања провере знања
и способности, провере знања енглеског језика и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени
телефонским путем на бројеве телефона које су навели
у својим пријавама или путем mail на имејл адресе наведене у пријави.
За кандидате који задовоље све активности у процесу
селекције, уз њихову писану сагласност биће извршена
безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

За радно место под 22: завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој
способности за рад на радним местима на која су конкурисали.

II ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Место рада: Београд.

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о
утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног
вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“
бр. 6/14, 23/15 и 30/17).

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
30 дана и почиње да тече наредног дана од дана када
је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“, на
веб-страници Министарства одбране Републике Србије
и Војске Србије, у дневном листу „Политика“ (оглас
објављен 27.10.2017).

За радна места под ред. бр 1 до 20 следеће активности у селекцији: просек оцена са последњег нивоа
школовања (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања
енглеског језика (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја
бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја
бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

IV Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. правник,
тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. економиста,
тел. 011/2051-242.

За радна места под ред. бр. 21 и 22 следеће активности у селекцији: просек оцена са последњег нивоа
школовања (30% од укупног броја бодова), провера
знања и способности (20% од укупног броја бодова),
психолошка процена кандидата (40% од укупног броја
бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја
бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви докази и који испуњавају све услове за запослење
на радним местима за која конкуришу биће упућени на
психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем
стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено
обавештени телефонским путем на бројеве телефона
које су навели у својим пријавама или путем mail на
имејл адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности,
укључујући и проверу знања енглеског језика.
Провера знања и способности спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора.
Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да
учествују у даљем току селекције.
Провера знања енглеског језика спроводи се путем
стандардизованих тестова у организацији Катедре за
стране језике Војне академије.
Кандидати који не задовоље на провери знања и способности и 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.

V Адреса на коју се подноси пријава на јавни
конкурс: Поштом на адресу: Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Београд,
Ратка Ресановића 1.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће:
За радна места под редним бројем 1 до 20 - оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема, односно стечено прописано звање;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац
- не старије од шест месеци); уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности
(не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном
затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење
државног органа у којем је кандидат био на служби да
му радни однос у државном органу није престао због
повреде дужности из радног односа. Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да доставе и диплому
или уверење о завршеним основним студијама. Кандидати са завршеним магистарским студијама дужни су
да доставе и диплому или уверење о стеченој високој
стручној спреми.
За радна места под редним бројем 21, 22 - оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема, односно стечено прописано звање;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац
- не старије од шест месеци); уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности
(не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном
затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење
државног органа у којем је кандидат био на служби да
му радни однос у државном органу није престао због
повреде дужности из радног односа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена од стране јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
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сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене закључком.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије
између кандидата који испуњавају опште и посебне
услове конкурса, првенство под једнаким условима има
супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или
умрлог од последица повреда задобијених на вршењу
службе у Војсци Србије и супружник професионалног
припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
Пробни рад је обавезан за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду без отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Друго основно јавно тужилаштво у Београду на основу
чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“ број 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17),
чланова 17, 18, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“
број 41/07 и 109/09), Правилника о попуњавању извршилачких радних места у јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 43/10), члана 13
тачка 3.2 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду А број 316/15 од 14.12.2015.
године, Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број 112-10300/2017 од
25. октобра 2017. године и Одлуке о расписивању јавног
конкурса у Другом основном јавном тужилаштву у Београду А број 441/17 од 2.11.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачког радног
места у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду
I Орган у коме се попуњава радно место: Друго
основно јавно тужилаштво у Београду, Катанићева 15,
Београд
II Радно место које се попуњава:

1) Радно место тужилачки
помоћник - тужилачки сарадник у
звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику
јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености,
прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих
поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене законом и
другим прописима.
Услови за рад на радном месту тужилачки сарадник у звању саветника: стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит и познавање
рада на рачунару.
III Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (члан 45 став 1. Закона о државним службеницима).
Бесплатна публикација о запошљавању

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: Конкурсна комисија ће у изборном поступку, усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима, проверити
стручну оспосбљеност, знања и вештине кандидата за
обављање послова. Оспособљеност и знање кандидата
провераваће се из области организације и рада јавног
тужилаштва, са освртом на акте којима је регулисан
положај јавног тужилаштва у Републици Србији, познавање појединих института кривичног и кривично процесног права.
Вештине кандидата вреднују се на основу логичког резоновања и показане елоквенције те
вештине комуникације:
• познавање Закона о јавном тужилаштву („Службени
гласник Републике Србије“ број 116/2008, 104/2009,
101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног
суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног
суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног
суда), Кривичног законика („Службени гласник Републике Србије“ број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016),
Законика о кривичном поступку („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/2011, 101/2011, 121/2012,
32/2013, 45/2013, 55/2014 ) – непосредно кроз разговор
са кандидатима;
• познавање рада на рачунару - писаним тестом.
Место рада за сва радна места: Друго основно јавно
тужилаштво у Београду, Катанићева 15, Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна
места: Друго основно јавно тужилаштво у Београду, Катанићева 15, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Секретар тужилаштва Јадранка Полић,
телефон 011/635-4853 и тужилачки помоћник Ана
Лечић, телефон 011/635-4854.
VI Општи услови за рад на радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса
у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: потписана пријава на конкурс са назнаком радног места на које кандидат конкурише; лична и радна
биографија; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа (само они кандидати који су радили у
државном органу); оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или oверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.

IX Трајање радног односа: За наведено радно место
радни однос се заснива на неодређено време.
X Изборни поступак: Кандидати за радно место
тужилачког помоћника чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту, конкурсна комисија ће накнадно обавестити, писаним путем на адресе које су навели у својим
пријавама, телефоном или имејлом о времену и месту
обављања разговора, ради провере стручне оспособљености, знања и вештина, као и писмене провере
познавања рада на рачунару.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу
познавања рада на рачунару, конкурсна комисија ће
на начин описан у претходном ставу обавестити о времену и месту разговора, ради провере других стручних
оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту
огласа о јавном конкурсу.
НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос на
неодређено време. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се
докумнетација враћати искључиво на писани захтев учесника.
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.
Овај оглас објављује се у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу
е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној табли
Другог основног јавног тужилаштва у Београду.

БОР
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

19320 Кладово, 22. септембар 4
тел. 019/808-146, 807-707
e-mail: kulturakld@gmail.com
www.kulturakladovo.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године у области: дипломирани филолог, дипломирани професор, дипломирани филозоф или дипломирани економиста; положен
стручни испит из области библиотекарства и звање
виши библиотекар (у рангу високог образовања на
основним студијама у трајању од четири године); три
године радног искуства у установи културе; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому којом се потврђује стручна
спрема, уверење о положеном стручном испиту и звању
и радну књижицу, оригинал уверења надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није
поднета оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности (не старије од 6 месеци), оверену
копију личне карте. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији
од стране надлежног органа, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу Центра, са назнаком
„Конкурс за директора“. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Душица Стојић, тел. 019/808146. Кандидати ће благовремено бити обавештени о
резултату конкурса. Поднете пријаве се не враћају.

www.nsz.gov.rs
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КРУШЕВАЦ
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005
- испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и
99/2014), члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр.
40/2010 и 137/2014) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-10300/2017 од 25. октобра 2017. године, оглашава

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено, вештина комуникације - усмено, кроз разговор са кандидатима;

које је осуђено на безусловну казна затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.

Место рада: Васпитно-поправни дом у Крушевцу, Крушевац, Благоја Паровића бб.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА

II У Васпитно-поправном дому у
Крушевцу

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса и број телефона);
- 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 за стручну спрему која је
наведена у условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело, које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње;

1. Радно место шеф Одсека за
пољопривреду и сточарство

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција,
Београд, Немањина 22-24
Рок за подношење пријава: од 8.11.2017. до 16.11.2017.
године.
Радна места која се попуњавају:

у Служби за обуку и упошљавање, у звању саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Ветеринарске науке или
Биотехничке науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним стуцијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три године
радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено, вештина комуникације - усмено, кроз разговор са кандидатима.

2 Радно место за реализацију
васпитних активности

у Одсеку за реализацију програма
поступања у Служби за третман, у
звању референт
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: средња стручна
спрема друштвеног, природно-математичког, техничко-технолошког, машинског смера, положен државни
стручни испит, најмање две године радног искуства у
струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција -усмено, вештина комуникације -усмено, кроз разговор са кандидатима;

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини, суду или код јавног бележника.
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.
Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном испиту за рад у државним органима.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да
је орган дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам,
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.

у Одсеку за комерцијалне послове
у Служби за обуку и упошљавање, у
звању референт
1 извршилац

V Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).

Услови за рад на радном месту: средња стручна
спрема друштвеног, природно-математичког, техничко-технолошког или машинског смера или гимназија,
положен државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци.

Посебни услови за запослење: Према члану 253 став
4 Закона о извршења кривичних санкција (,,Службени
гласник РС“, број 55/14) прописано је да се у радни однос
у Управи не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице

3. Радно место магационер
инструктор
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VII Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања
и вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће
се у Вапитно-поправном дому у Крушевцу.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које
наведу у својим пријавама.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција,
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни
конкурс“.
IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић, тел. 011/363-11-93.
X Трајање радног односа: За наведена радна места,
радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254. Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу
е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
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.

НОВИ ПА ЗАР
РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/322-819

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор директора
прописани су Законом о култури и чланом 18 Статута Регионалног позоришта Нови Пазар. За директора
Регионалног позоришта Нови Пазар мозе бити изабран
кандидат који испуњава следеће ислове: да има високу
стручну спрему друштвеног смера - Факултет драмских
уметности или други факултет друштвеног смера (да
има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена), дипломске академске студије - мастер, или
високо образовање на основним студијама у трајању од
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4 године, да има 5 година радног искуства у области
културе, да има организаторске и стручне способности,
да не постоје законске сметње за именовање директора, да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности, да је држављанин Републике
Србије, а има општу здравствену способност. Приликом
избора кандидата за директора Регионалниг позоришта
Нови Пазар, Управни одбор ће поред услова из члана
2 ове одлуке, ценити и следеће услове: познавање
пословања установа културе, искуство на руководећим
пословима у областим културе, квалитет предстложног програма о рада и развоја Регионалног позоришта,
активно знање једног светског језика. Конкурсна документација за избор кандидата за директора Регионалног позоришта Нови Пазар треба да садржи: оверену
копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, оверену копију радне књижице или други доказ о
радном искуству, пријаву са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству, копију личне карте,
уверење о држављанству, предлог програма рада и
развоја Регионалног позоришта, доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (не старије од 6
месеци). Пријаве за јавни конкурс доставити у затвореним ковертама, лично или путем поште, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Рок за подношење је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

НОВИ СА Д
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Главна 11

Директор

именовање на 4 године
УСЛОВИ: за именовање директора: да је лице пунолетно и пословно способно; да има стечено високо
образовање; да има најмање три године радног искуства у области културе; да је држављанин Републике Србије; да је опште здравствено способно; да није
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
да предложи програм рада и развоја Народне библиотеке Бечеј за мандатни период. Посебни услови који се
цене приликом предлагања кандидата за именовање
директора: познавање језика у службеној употреби у
општини Бечеј, квалитет и одрживост понуђеног предлога програма рада и развоја Библиотеке за период
од четири године. Докази који се прилажу уз пријаву:
биографија кандидата са кратким прегледом остварених резултата у раду; оригинал или оверена копија
извода из матичне књиге рођених; уверење Центра
за социјални рад о пословној способности; оверена копија дипломе или уверења о стеченом високом
образовању; доказ којим се потврђује радно искуство
у области културе; оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије; лекарско
уверење о општој здравственој способности; уверење
да кандидат није правноснажно осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци; предлог програма
рада и развоја Народне библиотеке Бечеј за период од
четири године. Подаци о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу: Магдолна Радојевић, адреса: Бечеј, Главна 11, телефон: 063/544-582,
e-mail: nbbdecje@gmail.com, у времену од 12.00 до
13.00 часова. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Управни одбор
одбациће закључком против кога се може изјавити
посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана
достављања закључка. Адреса за подношење пријава:
Народна библиотека Бечеј, Главна 11, 21220 Бечеј, са
назнаком „Конкурс за именовање директора Народне
библиотеке Бечеј“. Рок за подношење пријаве је
17.11.2017. године. Информације о почетку и завршетку рока могу се добити од лица задуженог за давање
обавештења о јавном конкурсу.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА
21425 Селенча, Маршала Тита 124

Секретар

на период од 4 године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема економског
смера; једна година радног искуства на истим или сличним пословима и пословима књиговодства; познавање
словачког језика. Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да
је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу; да се не води
истрага, да није поднет оптужни предлог за кривична
дела за које се гоњење предузима по службеној дужности (издаје надлежни суд).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе о испуњености услова из конкурса, у оригиналу или
овереној фотокопији, и то: радну биографију (CV); оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију радне
књижице; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију личне карте; уверење о некажњавању од стране МУП-а; уверење да
кандидат није под истрагом од стране надлежног суда;
доказ о знању словачког језика. Документа не могу
бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат здравствено уверење ће доставити накнадно. Неблаговремене
и некомплетне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова предају се у Месној заједници Селенча, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова или на горенаведену
адресу.

ШАБАЦ
ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ

15000 Шабац, Карађорђева 22

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне
спреме; најмање пет година радног искуства у струци; да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони
по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; да је држављанин Републике Србије;
да има општу здравствену способност.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да у оквиру конкурсне документације поднесе следеће доказе: предлог
програма рада и развоја Позоришта у наредне четири године; диплому или уверење о стеченој стручној
спреми; радну књижицу, односно други доказ о радном
искуству, из којих се може утврдити на којим пословима
и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
биографију са подацима о досадашњем раду и оствареним резултатима; уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела за
која се гони по службеној дужности; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне
карте (докази се прилажу или у оригиналу или копији
овереној код надлежног органа). Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о
испуњености услова за избор директора достављају
се на горенаведену адресу, са назнаком „За Управни
одбор - конкурс за директора“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које
нису приложени сви потребни докази, УО ће одбацити
закључком против кога се може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.
УО обавља разговор са кандидатима који испуњавају
услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса доставља оснивачу записник о обављеним
разговорима и образложени предлог листе кандидата,
по азбучном реду, с мишљењемо о стручним и организационим способностима кандидата. Скупштина града
Шапца именује директора са листе.

Трговина и услуге
„CALL THE WORLD“
ДОО БЕОГРАД

26222 Баваниште, Вука Караџића 183
тел. 061/1431-252
e-mail: office.ctw.mj@gmail.com

Оператер

у кол-центру за немачки језик,
за рад у Панчеву, пробни рад 2 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, продавац
или економски техничар; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Exporer, Outlook), немачки
језик - средњи ниво, немачки језик - виши или конверзацијски ниво; обавезно знање немачког језика од Б1
нивоа. Јављање кандидата на телефон 061/143-1252,
лице за контакт: Марко Јовановић. Трајање конкурса:
до попуне.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „ФЕРИ 1“
25000 Сомбор, Василија Ковачевића бб
тел. 062/410-920

Кувар
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, без обзира
на радно искуство, рад у сменама. Рок за пријаву је до
попуне огласа.

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18
e-mail: jovan.salatic@autokucaalfa.com

Ауто-механичар

на одређено време

Ауто-електричар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар,
ауто-електричар; возачка дозвола Б категорије.

Издавање регистрационих
налепница

радно место у Доњем Таванкуту
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
правник; познавање рада на рачунару (Office пакет).
ОСТАЛО: Kандидати биографије треба да пошаљу
на горенаведену и-мејл адресу. Пријава на оглас до
30.11.2017.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„КОД БАКЕ НА РУЧАК - ХАРЕМЛУК“ ДОО
17500 Врање, Пионирска 3
тел. 063/734-8341

Конобар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство:
12 месеци. Дужина радног времена: 7 сати, број сати
недељно: 42 сата, рад у сменама, обезбеђена исхрана.
Директно упућивање кандидата према договореним
терминима за разговор, од 9.00 до 15.00 сати. Рок за
пријаву је 15 дана.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
08.11.2017. | Број 750 |
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Трговина и услуге

UTR „BOSS“

Суботица, Матије Корвина 7-8
тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану
- пицерији.

Кувар

10 извршилаца

ЕЛС ДОО

„КОПАОНИК“ АД

Београд
Булевар деспота Стефана 115

11000 Београд, Змај Јовина 3
тел. 064/8975-028

Службeник oбeзбeђeњa

Рачунополагач - шеф стоваришта

на одређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Рад у сменама. Трајање конкурса: до
31.12.2017. Потребно је да се кандидати јаве на телефоне: 064/8584-811, 064/8585-468 или пошаљу пријаве на
мејл: kjovanovic@elssec.rs или mlazic@elssec.rs.

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме грађевинске струке; 2 године радног искуства у пословима са грађевинским материјалом. Кандидати треба
да пошаљу пријаву на оглас на e-mail: prvna.sluzba@
adkopaonik.co.rs. Рок за пријављивање је до 16.11.2017.
године.

ДОО “ЕДИ”

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

ФСХ „ЈАБУКА“ АД

18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Посластичар

26000 Панчево, Скробара
Маршала Тита 63
e-mail: zaposlenje@almex.rs

Шивачи конфекционар

10 извршилаца
Опис посла: послови посластичара у ресторану - пицерији.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, обавезно радно искуство у траженом занимању.
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама, послодавац пружа подршку приликом запошљавања брачних парова (другом супружнику пружа помоћ
у обезбеђивању запослења код другог послодавца у
Суботици). Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје пријаве да пошаљу и-мејлом или да се јаве
на телефон послодавца, лице за контакт Ивана Чакић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Касир/касирка

на одређено време 12 месеци, за рад у
Вршцу
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање продате робе по важећим ценама
уз издавање фискалног рачуна, вршење примопредаје
касе и послова и предаје пазара на крају смене, љубазно и коректно понашање према купцима и колегама,
поседовање уредне санитарне књижице.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни.
Обезбеђен је смештај, рад је у сменама. Послодавац
организује обуку за рад на каси. Потребна је прецизност и одговорност запослених лица у раду са новцем.
Неопходно је да кандидати буду спремни на тимски
рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да
уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату,
бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси
и награде. Трајање конкурса до попуне радног места.
Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за
запошљавање ради пријављивања за групни разговор
са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Точилац горива

2 извршиоца

Рад на кетлерици, округло ланчање

Шеф рачуноводства

2 извршиоца

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста за
општу економију, банкарство и финансије, дипломирани економиста; VI/2 степен, струковни економиста;
VI/1 степен, економиста за финансије, рачуноводство и
банкарство; 24 месеца радног искуства; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).
Обезбеђен превоз. Трајање конскурса је до попуне.
Пријаве слати на и-мејл: zaposlenje@almex.rs. Кандидати могу да се јаве на телефон 013/306-532. Радне биографије се достављају на увид.

ZTR „STEIN GARTEN SD“

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању. Телефон за контакт: 061/219-4032.

2 извршиоца

Опис посла: производња бехатон плоча.
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. Радно време
десет сати дневно, рад у сменама. Кандидати треба да
се јаве на наведени број телефона, радним данима од 7
до 17 часова, најкасније до 15.11.2017. године.

DANCING BAR REBEL

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме у било ком
занимању, пожељно радно искуство и возачка дозвола Б категорије. Телефони за контакт: 018/552-888 и
066/4444-32.

„SLOT EX GROUP“ DOO
23000 Зрењанин, Душана Васиљева 36

25000 Сомбор, Хајдук Вељка 12А
тел. 063/7022-122

Сервисер

сервисирање и одржавање апарата за
игре на срећу

Конобар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Кувар

пробни рад 1 месец

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво, наплаћивање продатог горива по важећим
ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење сменског и дневног пописа горива, по завршетку посла у
задњој смени обезбеђивање инвентара и објекта од
евентуалне штете, љубазно и коректно понашање према купцима и према колегама, уредно подвргавање
санитарном прегледу и поседовање уредне санитарне
књижице.

„INEX SERVICE GROUP“ DOO
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Радник на роштиљу

Монтажер ПВЦ и алуминијумске
столарије

4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Рад у сменама. Јављање кандидата на телефон. Рок за пријаву је
30.11.2017.

22

18000 Ниш, Парк Светог Саве бб

18000 Ниш
Булевар цара Константина 10

Физички радник

УСЛОВИ: електротехничар, средња стручна спрема
електро струке; возачка дозвола Б категорије, напредни ниво рада на рачунару, радно искуство није неопходно али је пожељно. Кандидат који ће радити овај
посао мора да прође обуку. Слање пријава на и-мејл:
slotexgroup@gmail.com или путем телефона: 064/9499949. Рок за реализацију пријаве је 02.12.2017.

ТП „МЛАДОСТ ТУРИСТ“ АД
Београд, Булевар oслобођења 56а

Помоћни радник

Београд, Хумска 3ц

на одређено време

Службеник физичко-техничке
заштите
на одређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V, VI степен стручне спреме; радно искуство небитно. Трајање конкурса: 01.12.2017. Контакт
телефоном 060/645-55-79, Борко Стојановић.

Посао се не чека,
посао се тражи

УР „ПАЗАРСКИ ЋЕВАП ДУДИМ”

ДОО „ДЕ-КИ ПЛАСТ ФЛМ”

11300 Смедерево, Коларски пут бб
тел. 064/6491-305
steingarten@gmail.com

на одређено време 12 месеци,
за рад у Вршцу
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни.
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама; ноћни рад.
Послодавац организује обуку за дато радно место.
Потребна је прецизност и одговорност у раду са новцем: Неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да
уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату,
бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси
и награде. Трајање конкурса: до попуне радног места.

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању; радно искуство: 6 месеци. Телефон за контакт: 063/433696.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство
небитно. Обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз.
Трајање конкурса: до 03.12.2017. Потребно је да се
кандидати јаве на телефон 064/8737-002 или дођу на
разговор у Хотел „М“, Булевар oслобођења 56а, од 8 до
14 часова.

Собарица

на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, радно искуство:
небитно; енглески језик почетни ниво. Рад у сменама,
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. Трајање конкур-
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Трговина и услуге / Медицина
са: до 03.12.2017. Потребно је да се кандидати јаве на
телефон: 064/8737-002 или дођу на разговор у Хотел „М“
, Булевар ослобођења 56а, од 8 до 14 часова.

ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕХТИНГ“ ДОО

СТР „БУЛКА“

21000 Нови Сад, Новосадског сајма
тел. 065/5322-222

Продавац

Београд, Веле Нигринове 16

на одређено време 3 месеца

Технички секретар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у сменама, пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до
30.11.2017.

на одређено време

Опис посла: административни послови везани за пословање фирме; ажурирање, слагање и уредно вођење
пословне документације; припрема пословних понуда;
сарадња са клијентима и добављачима; израда фактура; књижење документације; вођење књига улазних и
излазних фактура; евиденција о доспелим обавезима
плаћања; кадровска евиденција запослених; припрема
и израда конкурсних документација.
УСЛОВИ: Поред услова утврђених законом, кандидати
морају испуњавати и следеће посебне услове: средња
стручна спрема, правно-биротехничка школа; ВШ пословна школа; радно искуство најмање 2 године;
познавање рада на рачунару; Microsoft Office; знање
енглеског језика.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања. Пријаве са доказом о испуњавању конкурсних
услова слати на e-mail: office@ehting.co.rs или на горенаведену адресу.

ДОО „АМАН“
Сурчин, Виноградарска 52а
тел. 011/2260-556/ лок 113, 062/8893-090

Продавац/касир

на одређено време 6 месеци
15 извршилаца
УСЛОВИ: продавац, III степен стручне спреме.

Месар/радник на деликатесу
на одређено време 6 месеци
4 извршиоца

Медицина
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”
Београд, Хероја Милана Тепића 1

Лекар специјалиста кардиохирург
на Клиници за кардиохирургију, на
одређено време

Опис послова: извoди кaрдиoхируршкe прoцeдурe кoд
oдрaслих кaрдиoхируршких бoлeсникa у току редовног
рада, као и у току дежурства и рада по позиву; учeствуje
у пoстaвљaњу индикaциja зa лeчeњe кaрдиoхируршких бoлeсникa у склoпу рaдa кaрдиoхируршкoг кoнзилиjумa; учeствуje у прeoпeрaтивнoj припрeми кaрдиoхируршких бoлeсникa; учeствуje у прaћeњу и лeчeњу
бoлeсникa нaкoн кaрдиoхируршких интeрвeнциja у
jeдиници интeнзивнe нeгe кao и на oдeљeњу; пoстaвљa
мeхaничку пoтпoру миoкaрдa, бринe сe o лечењу oвaквих бoлeсникa и дoнoси oдлуку o oдвajaњу oд истe; пo
пoтрeби oбaвљa aмбулaнтнe и кoнсултaтивнe прeглeдe
кaрдиoхируршких бoлeсникa; вoди и пoтписуje мeдицинску дoкумeнтaциjу o лeчeњу бoлeсникa; учествује
у свим облицима рада према распореду у оквиру своје
специјалности; ради и све друге послове из своје специјалности по налогу непосредног руководиоца; учествује у едукацији запослених; своје послове обавља на
одељењу на које распоређен распоредом рада.

21000 Нови Сад, Јована Ђорђевића 5
тел. 065/5322-222

УСЛОВИ: медицински факултет, супспецијалиста кардиохирургије, специјалиста кардиохирургије, специјалиста опште хирургије обучен за извођење кардиохируршких процедура, лиценца за самосталан рад.
Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе
о испуњености услова (копија: дипломе о завршеном
медицинском факултету, уверења о завршеној супспецијализацији или специјализацији из кардиохирургије,
за лекаре са специјализацијом из опште хирургије и
потврде о обучености за извођење кардиохируршких
процедура, лиценце за самостални рад).

Припремач намирница

Доктор медицине

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Рад у сменама; пожељно радно искуство на истим пословима.
Јављање кандидата на горенаведени телефон, од 10 до
14 часова. Рок за пријаву до 30.11.2017.

Опис послова: све послове обавља под надзором лекара специјалисте у циљу едукације; учествују у прегледу
медицинске документације, стања пацијента, преписане
досадашње терапије пацијената у амбулантним условима као и на одељењу; учествују у доношењу индикација
и у припреми пацијената за различите неинвазивне и
инвазивне процедуре као и допунска лабораторијска
испитивања; учествују у процени стања пацијената који
су кандидати за хируршко лечење у смислу - процене
операбилитета на основу урађених испитивања и прегледа; самостално обавља дијагностику и конзервативно лечење и договара се са специјалистима о терапији
и лечењу; води прописану медицинску документацију и
обавља и друге послове процеса рада из своје струке по
налогу начелника или управника.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - месар.
Контакт особа: Силвана Кинкела 062/889-3090.

PR “BULKA PLLUS”

на одређено време 3 месеца

на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет, лиценца за самосталaн
рад. Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеном
медицинском факултету, лиценце за самостални рад).

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

ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама „Послови”.
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, Београд, Хероја Милана
Тепића 1. Пријаве се подносе до 12 часова задњег дана
истека рока, без обзира на начин достављања.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”
Београд, Хероја Милана Тепића 1

Виша медицинска сестра - техничар
на Одељењу кардиохирургије
1 са ОП блоком на Клиници за
кардиохирургију (пуно радно време у
турнусима)
3 извршиоца

Опис послова: спровођењe процедура здравствене
неге; организовање и припрема места за пријем болесника; припрема мониторинга; психичка и физичка
припрема пацијента (за дијагностичке процедуре или
операцију); припрема и вођење медицинске документације; праћење виталних параметара; спроводи апликацију прописане медикаментозне терапије; асистирање
при извођењу медицинских процедура; узорковање
материјала (крви, урина , материјала за микробиолошке анализе); праћење и превијање оперативног поља;
одржавање хигијене и исхрана пацијента; спровођење
мера и поступака у циљу спречавања ширења узрочника интрахоспиталних инфекција; спровођење здравствено-васпитног рада са пацијентима; врши и остале
послове по налогу непосредног руководиоца; за свој
рад одговорна је одговорној сестри одељења.

Виша медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге у Одсеку
за продужену интензивну негу и
изолацију на Клиници за анестезију и
интензивно лечење (пуно радно време
у турнусима)

Опис послова: организовање и припрема места за
пријем болесника; припрема сетова за хемодинамски
мониторинг; психичка и физичка припрема болесника
(за дијагностичке процедуре или операције); припрема и вођење медицинске документације; континуирано праћење виталних параметара; мониторинг и нега
пацијената на механичкој вентилацији; спроводи апликацију прописане медикаментозне терапије; транспот
пацијената из ЈИЛ-а (ЦТ, ОП сала, остале дијагностичке процедуре); асистира при извођењу дијагностичких и терапијских процедура; узорковање материјала
(крви, урина, материјала за микробиолошке анализе);
превијање и праћење оперативног поља; одржавање
хигијене и исхрана пацијената; стара се о повереној
медицинској опреми; спровођење мера и поступака у
циљу спречавања узрочника интрахоспиталних инфекција; спровођење здравствено - васпитог рада са болесницима; врши остале послове по налогу непосредног
руководиоца.

Виша медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге у
Одсеку кардиохируршке интензивне
неге на Клиници за анестезију и
интензивно лечење (пуно радно време
у турнусима)

Опис послова: организовање и припрема места за пријем
болесника; припрема сетова за хемодинамски мониторинг; психичка и физичка припрема болесника (за дијагностичке процедуре или операције); припрема и вођење
медицинске документације; континуирано праћење
виталних параметара; мониторинг и нега пацијената на
механичкој вентилацији; спроводи апликацију прописане
медикаментозне терапије; транспот пацијената из ЈИЛ-а
(ЦТ, ОП сала, остале дијагностичке процедуре); асистира при извођењу дијагностичких и терапијских процедура; узорковање материјала (крви, урина, материјала за
микробиолошке анализе); превијање и праћење оперативног поља; одржавање хигијене и исхрана пацијената;
стара се о повереној медицинској опреми; спровођење
мера и поступака у циљу спречавања узрочника интрахоспиталних инфекција; спровођење здравствено-васпитог рада са болесницима; врши остале послове по налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: виша медицинска школа - општи смер; лиценца за самосталaн рад; пожељно радно искуство у здравственој установи сличног типа. Кандидати уз пријаву
подносе CV и неоверене доказе о испуњености услова
(копија: дипломе о завршеној вишој медицинској школи, лиценце за самостални рад).
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Медицина
ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама „Послови”.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком
радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, Београд,
Хероја Милана Тепића 1. Пријаве се подносе до 12
часова задњег дана истека рока, без обзира на начин
достављања.

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

Дипломирани фармацеут

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
Опис послова: издаје готове лекове, издаје наркотике
и води књигу истих, врши консултације у вези нових и
паралелних лекова, надзире и контролише рад техничара и одговоран је за поверена материјална и финансијска средства.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски
факултет, положен стручни испит.

Дипломирани фармацеут, смер
медицинска биохемија
на одређено време

Опис послова: ради компликоване анализе у лабораторији, израђује растворе и стандарде, води евиденцију о
хемикалијама, реагенсима и осталом потрошном материјалу, врши распоред радних задатака и контролише
извршиоце у раду. Одговоран је за калибрацију и контролу апарата и учествује у едукацији средњег медицинског кадра.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски
факултет, смер медицинска биохемија, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежног органа или решење и
упису у комору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор
ДЗ. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору
не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Захтев за заснивање радног односа са назнаком радног места доставити поштом или личном доставом у писарницу ДЗ Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб

Средњи физиотерапеут

за потребе Медицинског сектора,
Одељење за физикалну медицину и
рехабилитацију, на одређено време до
31.12.2017. године
Опис послова: на основу терапијског листа самостално врши апликацију разних физикалних агенса, кроз
електро, термо и фототерапијске процедуре, као и
мануелну и хидромасажу; дужна је да предузме потребне мере ради обезбеђења пацијената од евентуалних
оштећења; врши припрему апарата и агенса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну
сестру на терапијама; води евиденцију о временском
распореду терапија, даје потребна упутства пацијентима; води евиденцију извршених услуга и спроводи исте;
води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационару и амбулантном лечењу; за
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средства са којима ради и рукује лично је одговорна;
учествује у спровођењу кинези терапије; учествује у
примању здравствене документације ради смештаја
пацијента на стационар и амбулантно лечење; учествује у резервацији смештаја на стационару; припрема
здравствену документацију за Лекарску комисију за
амбулантно лечење. За свој рад и средства рада која су
јој поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера, физиотерапеутски техничар, положен приправнички испит. Потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове средњег физиотерапеута”.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста гинекологије
и акушерства
у Служби за здравствену заштиту
жена, пробни рад од 2 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација
из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, стручни испит, дозвола за рад - лиценца,
пожељно радно искуство, курс из цитологије, курс из
колпоскопије, доказ о поседовању вештина из гинеколошко-акушерске дијагностике. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, фотокопију решења о упису у Лекарску
комору (за кандидате који нису у радном односу) или
фотокопију дозволе за рад - лиценце (ако је кандидат у
радном односу), уверење да нису осуђивани (уверење
издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против њих не води истрага и кривични поступак (уверење
издаје суд, не старије од 6 месеци), доказ о поседовању
знања из цитологије, колпоскопије и гинеколошко-акушерске дијагностике, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном.

Виша медицинска сестра техничар/ струковна медицинска
сестра

вају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација и провере стручног
знања важног за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора дужан
је да достави доказ о здравственој способности за рад
на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

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

Спремачица

на одређено време до 3 месеца због
повећаног обима посла
4 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома
здравља (III спрат, соба 3), на наведеној адреси, са назнаком за које радно место се подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће
бити лично обавештен путем телефона.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“
ДОО ПАНЧЕВО

Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије
Лекар специјалиста
оториноларингологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно искуство није битно. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да пошаљу на мејл адресу или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт: Слађана Ранимиров.

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем и здравственом негом и
поливалентном патронажом (рад на
терену), пробни рад од 2 месеца
УСЛОВИ: виша/висока медицинска школа, VI/1 степен
стручне спреме, стручни испит, возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о
вишој/високој медицинској школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, уверење да нису кажњавани (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да
против њих није покренут кривични поступак и истрага
(уверење издаје суд, не старије од 6 месеци), фотокопију возачке дозвола Б категорије, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном.

Спремачица
УСЛОВИ: осмогодишња школа, пожељно радно искуство на пословима спремачице у здравственим установама. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној основној
школи, неоверену фотокопију личне карте, уверење да
нису осуђивани (уверење издаје МУП, не старије од 6
месеци), уверење да се против њих не води истрага и
кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци),
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуња-

Посао се не чека, посао се тражи
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ЗУ АПОТЕКА „КОД СУНЧАНОГ САТА“
Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Доктор медицине

„ЈЕЛА ДОМ“
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Опис посла: прегледа пацијенте у амбуланти, у стану
болесника и на другим местима; води медицинску и
другу документацију (пише рецепте, упуте специјалистима, обраде за лекарску инвалидску комисију,
лекарска уверења, извештаје на захтев суда и МУП-а,
пријаве и друге болести и слично); узима анамнестичке
податке од новопримљених пацијената; врши систематске прегледе, периодичне прегледе и води евиденцију
о истим; врши мале хируршке интервенције и обраду
рада; у здравственој станици - здравственој амбуланти,
организује и спроводи кућно лечење и кућну терапију
на терену које гравитира тој ЗС - ЗА; обавља и друге
послове у домену своје струке а по налогу начелника
и директора.

Медицинска сестра

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове за
заснивање радног односа: завршен медицински факултет и положен стручни испит.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, без обзира на радно искуство - послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника. Рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве путем телефона, лице за контакт:
Бојана Живковић Ћурчин.

11000 Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

на одређено време од 3 месеца, уз
могућност продужавања уговора на
одређено и заснивања сталног радног
односа
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра - техничар. Положен
државни стручни испит.

Неговатељица

на одређено време од 3 месеца, уз
могућност продужавања уговора на
одређено и заснивања сталног радног
односа
УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, пожељно
III/IV степен стручне спреме, без обзира на занимање
и радно искуство.
ОСТАЛО: За кандидате из унутрашњости обезбеђен
је смештај. Рок трајања конкурса: 15 дана. Кандидати могу да се пријаве на конкурс путем телефона:
011/7423-663, Милица Биоленчек.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Службеник за јавне набавке

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша школа економске струке или средња школа; положен испит
и добијен сертификат за службеника за јавне набавке;
најмање једна година радног стажа у струци; пожељно је претходно радно искуство у здравственим установама на истим или сличним пословима. Кандидати
су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеној вишој школи економске струке или средњој школи (са просечном оценом);
потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци, укључујући и волонтерски стаж
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве са
непотпуном документацијом или које нису у складу са
условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве,
неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

Лабораторијски техничар
4 извршиоца

Опис посла: прима и узима материјал (узорке) од пацијената у болничким и ванболничким условима; ради биохемијске, хематолошке и друге анализе; обавља бактериолошке и цитолошке анализе; региструје материјал
(узорке) у протокол, заводи резултате анализа и записује их у формуларе; обавља и друге послове у оквиру
своје струке и захтева свог радног места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове за
заснивање радног односа: завршена медицинска школа - смер лабораторијски техничар и положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад
или решење о упису у Лекарску комору Србије, односно
Комору медицинских сестара и здравствених техничара
Србије, уверење о држављанству РС, уверење суда да
се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага. Рок за пријаву кандидата је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Медицинска сестра - техничар
општег смера

на одређено време у трајању од 1
године
Опис посла: даје ињекције, врши тоалету ране и опекотина (чишћење ране, скидање копчи и превијање);
врши припрему за испирање ушију и евентуално испира уши; даје инфузију; врши припрему материјала за
стерилизацију и исту стерилише; води медицинску
документацију; даје информације пацијентима и врши
њихово здравствено просвећивање; врши требовање
лекова и истима се задужује; у здравственим станицама и амбулантама на сеоском подручју врши требовање потрошног материјала и лекова, води рачуна о
њиховом утрошку, и задужује се целокупном имовином
здравствене станице - амбуланте; у ЗС -ЗА на сеоском
подручју по потреби обавља послове медицинске сестре у поливалентној патронажи; обавља и друге послове из своје струке по налогу шефа, начелника службе,
главне сестре службе и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове за
заснивање радног односа: завршена медицинска школа
општег смера и положен стручни испит. Кандидати уз
пријаву подносе: оверену копију дипломе о завршеној
школи, оверену копију уверења о положеном стручном

испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору
медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
уверење о држављанству РС, уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно
да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага. Рок за пријаву кандидата је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

Ковин, Цара Лазара 253
факс: 13/741-166, тел. 013/741-234

Дипломирани правник

на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 3 месеца
УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII/1 степен или
високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, без обзира на радно искуство. Кандидати су у
обавези да доставе пријаву са кратком биографијом и
фотокопију дипломе о завршеном правном факултету
или високом образовању у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова.

Технички радник - портир

на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа и положен испит за
ватрогасца, без обзира на радно искуство. Кандидати су
у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом и
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи и
фотокопију уверења о положеном испиту за ватрогасца.
ОСТАЛО: Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар

на одељењу, на одређено време до
повратка радника са неплаћеног
одуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, општи смер и положен стручни испит. Кандидат уз
пријаву треба да достави оверени препис или фотокопију дипломе уверења о завршеној средњој медицинској школи, оверен препис или фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); лекарско уверење
о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата за изабраног кандидата); биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
17500 Врање
Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310

Дипломирани правник са
положеним правосудним испитом
на одређено време од једне године,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен правосудни исппит, најмање шест месеци радног искуства у
здравству након положеног правосудног испита. Канди-
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дати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и: фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци),
уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак (не страије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, оверену
фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве на оглас доставити у затвореној
коверти, Служби за економско-финансијске правне и
техничке послове Завода за јавно здравље Врање или
поштом на адресу: 17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1, са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидати који не
буду изабрани биће обавештени у складу са законом.
Приложена конкурсна документација неће се враћати
кандидатима. Кандидат који буде изабран за пријем у
радни однос на одређено време пре закључења уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о
општој здравственој способности. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

да кандидат није кажњаван (издаје МУП), не старије
од 6 месеци, уверење да против кандидата није покренут кривични поступак и истрага (уверење издаје суд),
не старије од 6 месеци, фотокопију возачке дозволе
Б категорије, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном. Рок за подношење понуда је 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблагоремене
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде
изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на адресу Дом Здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком
„За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ.

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

Оглас објављен 11.10.2017. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

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

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, општи смер и положен стручни испит. Кандидат уз
пријаву треба да достави оверени препис или фотокопију дипломе уверења о завршеној средњој медицинској школи, оверен препис или фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); лекарско уверење
о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата); биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског или општег смера; положен стручни
испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати
у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са
назнаком радног места на које конкурише. Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се прима. 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.

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар,
педијатријског смера
УСЛОВИ: средња медицински школа - педијатријског
смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, дозвола за рад - лиценца, познавање рада на
рачунару. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи
- педијатријског смера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија дозволе за рад
(лиценце) или решења о упису у комору, уверење да
кандидат није кажњаван (издаје МУП), не старије од 6
месеци, уверење да против кандидата није покренут
кривични поступак и истрага (уверење издаје суд), не
старије од 6 месеци, кратка биографија са адресом и
контакт телефоном.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме, положен
стручни испит, дозвола за рад - лиценца, познавање
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи,
смер лабораторијски техничар, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за
рад (лиценце) или решења о упису у комору, уверење
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ОПШТА0 БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Специјалиста интерне медицине
на одређено време ради замене
радника на боловању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: специјалиста
интерне медицине, положен стручни и специјалистички
испит. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном и специјалистичком испиту; уверење Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци, након положеног стручног испита, на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - техничар

на одељењу, на одређено време
од 2 месеца, замена раднице на
породиљском одуству

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

ни на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене,
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом докоментацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

на одређено време ради замене
радника на боловању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра/техничар општег смера са положеним стручним
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; уверење
Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у струци, након
положеног стручног испита, на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом и контакт
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас
за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

на одређено време до повратка
одсутног радника са дужег боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит.

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

Медицински техничар

на одређено време ради замене
привремено одсутног радника, до
његовог повратка, за рад у Служби за
здравствену заштиту жена
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер
гинеколошко-акушерски, положен стручни испит,
лиценца за самостални рад или решење о упису у
комору. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију извода из матичне књиге
рођених, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, смер
гинеколошко-акушерски, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце за самосталан рад или решења о упису у комору, лекарско
уверење (подноси кандидат који ће бити изабран на
конкурс). Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу ДЗ Параћин или послати на наведену адресу. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позва-

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, уверење о
држављанству, копију личне карте. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који
буде примљен у радни однос. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горе-
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Медицина
наведену адресу или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве
и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору кандидата.

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

Дипломирани економиста

за потребе Одељења за економскофинансијске послове, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања и боловања
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила; извод
из матичне књиге венчаних(ако је дошло до промене
презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________“ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Кувар

за потребе Одељења за припремање
и дистрибуцију хране, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања и боловања
ради неге детета
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање кувар.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве
са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________“ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Сервирка

за потребе Одељења за припремање
и дистрибуцију хране, на одређено
време до 6 месеци ради обезбеђивања
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена).
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________“ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву).

Сервирка

за потребе Одељења за припремање
и дистрибуцију хране, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања и боловања
ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена).
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
Бесплатна публикација о запошљавању

болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________“ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одељења ОП блока са
стерилизацијом, на одређено време
до повратка запослене са трудничког,
односно породиљског боловања и
боловања ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, завршена медицинска школа. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном стручном испиту, извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене
презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________“ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Доктор медицине

за потребе Одељења за хигијену
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. Кандидати
су дужни да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и доказ
о положеном стручном испиту. Фотокопије морају бити
оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа и пријаве без
потпуне документације неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине - специјалиста
офталмологије
за рад у Специјалистичкоконсултативној служби

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/2, положен специјалистички испит из офталмологије и положен стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, о
завршеној специјализацији из офталмологије, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издата
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), радну биографију.

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен
и положен стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад лиценце издата од надлежне коморе (ако је кандидат
из радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу), радну биографију

Медицинска сестра - техничар,
општи смер
за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни профил медицинска сестра-техничар - општи
смер и положен стручни испит. Уз пријаву поднети: ове-

рену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за
рад - лиценце издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу), радну биографију.

Физиотерапеутски техничар

за рад у Специјалистичкоконсултативној служби, Одељење
физикалне медицине
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме - образовни профил физиотерапеутски техничар и положен стручни испит. Уз пријаву
поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи - образовни профил физиотерапеутски техничар, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе (ако
је кандидат из радног односа) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу), радну биографију.

Електроничар

за рад у Центру за хемодијализу
УСЛОВИ: завршена средња електротехничка школа. Уз
пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој електротехничкој школи, радну биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати
на наведену адресу путем поште или лично доставити у
писарницу Дома здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд, Палилула, Кнез Данилова 16

Вешерка

пробни рад
2 извршиоца
Опис послова: прање и пеглање веша и ситније
крпљење веша, сортирање веша, разношење чистог
веша и прикупљање прљавог веша по ординацијама и
по терену, ради и друге послове из домена своје струке
по налогу одговорне вешерке и начелника Техничке
службе којима је одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа, II степен
стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије које се не
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12.
Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV
спрат.

Референт за јавне набавке
пробни рад

Опис послова: учествује у припреми и изради годишњег
плана набавки, припрема документацију за спровођење поступка јавних набавки и прати прописане
рокове до окончања поступка јавних набавки, припрема разне извештаје који се достављају Управи за јавне
набавке, Државној ревизорској институцији, Секретаријату за здравство, Министарству здравља и Републичком фонду за здравствено осигурање, доставља
План и измену Плана набавки, кварталне извештаје и
Годишњи извештај о извршењу Плана набавки Управи
за јавне набавке и Државној ревизорској институцији
коришћењем апликативног софтвера који је израђен од
стране Управе за јавне набавке, прати законску регулативу у оквиру своје делатности, ради и друге послове из
домена своје струке по налогу директора Дома здравља,
помоћника директора за немедицинска питања, руководиоца ЕФП, којима је одговоран за свој посао.
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УСЛОВИ: завршена виша школа, сертификат - службеник за јавне набавке, VI степен стручне спреме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију сертификата
- службеник за јавне набавке и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба брoj12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Резултати
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

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

Медицинска сестра - техничар

за хитан пријем Одељења за пријем
и збрињавање ургентних стања
Службе за пријем и збрињавање
болесника Поликлинике Клинике за
дечју хирургију, на одређено време
до повратка запослене са боловања
дужег од 30 дана, пробни рад у
трајању од 3 месеца
Опис посла: прихвата и санитарно обрађује болесника;
помаже лекару при дијагностичким и реанимационим
мерама повређених болесника и указује неодложну
медицинску помоћ на нивоу своје стручне оспособљености; ради и друге послове из свог делокруга а по налогу
непосредног руководиоца; припрема завојни материјал и
исти односи на стерилизацију; стара се о санитарно-хигијенским условима; учествује у сменском раду; за свој
рад одговорна је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: да
поседује средњу стручну спрему - IV степен, да има
завршену средњу медицинску школу, педијатријски или
општи смер; положен стручни испит; лиценцу за рад.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту;
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик коморе; уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од
6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са
адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте. 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, просечна оцена у току школовања, додатно
образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти
лично или поштом на горе наведену адресу Института
са назнаком „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре на Одељењу за хитан пријем“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 66

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора Дома здравља Жабаљ
поред општих услова прописаних законом треба да
испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и положен стручни испит, и најмање 5 година радног стажа у
области здравствене заштите; завршен економски или
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правни факултет са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента и најмање 5 година радног
стажа у области здравствене заштите.
ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс потребно је приложити и следеће: биографију; оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију доказа о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента за нездравствени кадар; оригинал
потврду о радном стажу у области здравствене заштите; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности
(не старије од 6 месеци) и уверење да против кандидата
није покренут кривични поступак; програм рада Дома
здравља за период од 4 године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком “Пријава
на конкурс за избор и именовање директора” или лично правној служби Дома здравља Жабаљ, од 07.00 до
14.00 часова, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”.

ОПШТА БОЛНИЦА

Пољопривреда
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВОТИЊА
„АГРО КОМБИНАТ“
ДОО НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош, Дрмановићи бб
e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.com
тел. 065/6094-666, 033/64-085

Дипломирани инжењер сточарства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство;
плата по договору, храна и стан по договору.

Индустрија и грађевинарство
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Оглашава слободна радна места за рад
у Словенији

Технички помоћи радник спемачица

Послодавац: ADR STORITVE доо, Љубљана, Словенија

УСЛОВИ: основно образовање - II степен стручне спреме. Кандидати су обавезни доставити: пријаву у којој
наводе за које послове се пријављују, кратку биографију са адресом и контак телефоом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању - (сведочанство
о авршеној школи), извод из мат. књиге рођених, уверење о држављаснтву, потврду да се против кандидата
не води истражни и кривични поступак. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених Законом
о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове
утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Нови Пазар. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здраственој
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. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор уколико су потребне додатне
информације које могу бити важне за доношње одлуке
о пријему. Одлука о одабиру кандидата биће истакута
на огласној табли Опште болнице Нови Пазар у року од
30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Пријаве са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

Опис посла: радник на пословима производње стаклених производа.
УСЛОВИ: машинска струка, минимум III степен стручне спреме; познавање и управљање на машинама
IS Emhart; производња машина у стаклари; пожељно
основно познавање рада на рачунару; 3 године радног
искуства у струци.
ОСТАЛО: трошкове превоза од Републике Србије до
Словеније и назад сноси запослени; висина нето зараде 750 евра - почетна плата; исплата регреса једном
годишње у висини око 600 евра, плус божићна финансијска награда; могућа финансијска стимулација и накнада трошкова за исхрану у износу од 5 евра дневно;
изабрани кандидат је социјално осигуран од првог дана
запослења; лекарски преглед организује послодавац у
Словенији пре почетка рада, трошкове сноси послодавац; послодавац пружа помоћ у налажењу смештаја,
трошкове смештаја сноси запослени; трошкове визе и
радне дозволе сноси послодавац; рад је у сменама, као
и ноћни рад.
Потребна документација: радна биографија/CV у
Еуропас формату, диплома завршене машинске школе
- фотокопија оверена.

Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

КВ радник (грађевинске струке)
на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 3 месеца

УСЛОВИ: завршен III степен стручне спреме, грађевинске струке, без обзира на радно искуство. Кандидати су
у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом
као и фотокопију дипломе о завршеном III степену
стручне спреме грађевинске струке. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве
са потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs

Машински техничар/бравар

код послодавца „Стакларна Храстник“
доо Словенија, на одређено време
12 месеци (пробни рад 3 месеца), са
могућношћу запослења на дуже време
10 извршилаца

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали
НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
fилијале, са назнаком „За конкурс машински техничар/
бравар - ADR STORITVE доо, Љубљана, Словенија“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална
служба за запошљавање, Филијала за град Београд,
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са
назнаком „За конкурс машински техничар/бравар - ADR
STORITVE доо, Љубљана, Словенија“.
За додатне информације, кандидати могу да се
обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив
бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

Индустрија и грађевинарство

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549

„ENAL-ELEKTRO“ DOO
Нови Београд
тел. 063/1828-255

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: запошљавање у
Републици Србији, након тога
упућивање запослених на привремени
рад у СР Немачку
50 извршилаца

Миграциони сервисни центар Нови Пазар

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе
опреме.

Миграциони сервисни центар Крушевац

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро
струке; радно искуство небитно. Теренски рад, обезбеђен
смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се
јаве на број телефона послодавца: 063/1828-255.

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину
одржавања разговора биће обавештени путем телефона
или и-мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна
документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 20.11.2017. године.

„GI-DI ENGINEERING“ DOO
21000 Нови Сад, Темеринска 49
тел. 021/444-200
e-mail: gidiengineering@gmail.com

Електроинсталатер - постављање
инсталација
на одређено време, пробни рад 1
месец, за рад у Сомбору
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, електроинсталатер, електромонтер, електротехничар, машински
техничар. Радно место са повећаним ризиком, рад ван
просторија послодавца, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана. Рок за пријаву до 10.11.2017.

ЗТР „МУЗА“
22441 Деч, Браће Нешковић 38
тел. 022/493-004
e-mail: milana.cvetic@muza.rs

Радник у процесу производње
млека и млечних производа
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање у III и IV степену стручне спреме. У договору са послодавцем, могу се пријављивати
и кандидати са I и II степеном стручне спреме. Рад је
у сменама. Контакти са послодавцем су путем и-мејла:
milana.cvetic@muza.rs и путем телефона: 022/493-004,
лице за контакт: Милана Цветић.

„GI-DI ENGINEERING“ DOO
21000 Нови Сад, Ветерничка 53
тел. 021/444-200

Радник за постављање електричних
инсталација - електроинсталатер
за рад у Суботици, на одређено време
1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електро, машинске
или техничке струке, пожељно радно искуство. Рад на
одређено време, 1 месец. Пробни рад 1 месец, теренски
рад. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаве: 30.11.2017.
Бесплатна публикација о запошљавању

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор

на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон, лице за контакт: Александар Галић.

„ORION WORLD“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

„COMPANY SU AZOTARA“ ДОО
Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Електричар

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора),
место рада: Суботица - Биково
3 извршиоца
Опис посла: послови електричара на одржавању у кругу фабрике.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је радно искуство у траженом занимању.

Бравар

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора),
место рада: Суботица - Биково
3 извршиоца
Опис посла: браварски послови одржавања у кругу
фабрике.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању.

Руковалац радних машина

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора),
место рада: Суботица - Биково
4 извршиоца
Опис посла: возач улта и виљушкара.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању; возачка
дозвола Б категорије.

Физички радник (хемијски
манипулант)

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора),
место рада: Суботица - Биково
5 извршилаца

Опис посла: израда делова по цртежима.

Опис посла: рад у погону.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске
струке (оператер на CNC машинама); обавезно радно
искуство у траженом занимању - минимум 2 године; рад на
рачунару: MS Office пакет - средњи ниво; енглески језик средњи ниво; пробни рад 1 месец. Рад у сменама. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје
пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Марина Костић.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању.

„CARNELIAN“ DOO

Возач теретног моторног возила

Нови Сад, Булевар ослобођења 68а
тел. 021/473-91-48
e-mail: carnelian@mts.rs

Руковалац грађевинским машинама
- багериста
место рада: Кучево (градилиште),
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови багеристе на градилишту.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни,
возачка дозвола Ц категорије (возач теретног возила).
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад.
Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом
или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт:
Зора Косић.

www.nsz.gov.rs

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни рад. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт Јасмина Новаковић.

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора),
место рада: Суботица - Биково
5 извршилаца

Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања,
радно искуство није битно, возачка дозвола Ц и Е категорије.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
обезбеђен превоз, неопходан важећи лекарски преглед. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве
на телефон послодавца, лице за контакт Јасмина Новаковић.

Национална служба
за запошљавање
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ЛУКА ДУНАВ

26000 Панчево, Пристанишна зона бб
тел. 011/377-8240
e-mail: marijana.vasojevic@invej.rs

Бравар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен, бравар. Трајање конкурса до
15.11.2017. године. Јављање кандидата на телефоне
064/880-41-81, 013/343-461, лице за контакт: Маријана
Васојевић.

ДОО „НОДУЛАР“
Погон АД Радијатор
Београд, Димитрија Туцовића 50

Радник на брушењу и бушењу
одливака

место рада: Зрењанин, Београдска бб
10 извршилаца
УСЛОВИ: здравствена способност за рад на висини,
рад на одређено време, рад у сменама, радно место
са повећеним ризиком. CV слати на и-мејл: m.azarija@
gmail.com или на адресу: Зрењанин, Београдска бб.

Дотур сировина и чишћење око
сита
4 извршиоца

УСЛОВИ: здравствена способност за рад на висини,
рад на одређено време, рад у сменама, радно место
са повећеним ризиком. CV слати на и-мејл: m.azarija@
gmail.com или на адресу: Зрењанин, Београдска бб.

Кафе-куварица и спремачица
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: кафе-куварица и спремачица, радно искуство:
небитно. CV слати на и-мејл: m.azarija@gmail.com или
на адресу: Зрењанин, Београдска бб.

AIR COOL PLUS
18000 Ниш
Ђорђа Андрејевића Куна 11

Помоћни грађевински радник
на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању, рад на висини (изградња фабричких хала од
панела). Телефон за контакт: 060/260-316.

“GUMINS” DOO
21000 Нови Сад
Пут Новосадског партизанског одреда 10
тел. 021/442-332
e-mail: office@gumins.co.rs

Електричар

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: III степен - електроинсталатер.

Дипломирани технолог у гумарској
индустрији
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани инжењер за технологију гуме и пластике.

Радник у производњи

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Јављање
кандидата на горенаведени телефон или и-мејл. Рок за
пријаву до 01.12.2017.
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ГУМАПЛАСТ

„FENC-COMPANY“ DOO
ЗА ТРГОВИНУ И МАРКЕТИНГ

25000 Сомбор, Стапарски пут 1а
тел. 025/412-133

21131 Петроварадин, Рачког 65
тел. 063/565-900

Руковалац на машинама за
пластику и метал

Возач комбија

УСЛОВИ: машински техничар - контролор квалитета;
техничар обраде метала на машинама са нумеричким
управљањем; машински техничар за бродоградњу и
металне конструкције; машински техничар - контролор,
технолог, технолог одржавања машина; радно искуство
1 месец; рад у сменама; пробни рад 3 месеца. Мејлом
достављати радне биографије на увид. Рок за пријаву:
до попуне огласа.

Саобраћај и везе

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола Ц категорије, теренски рад, обезбеђен превоз и
исхрана, пожељно радно искуство. Јављање кандидата
на горенаведени телефон.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ

Услови за пријем у радни однос

Београд, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Члан 139

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у
сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена
45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послодавцем организован сваког радног дана од
08 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд Звездара. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на наведени број телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

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.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Возач теретног возила са
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска
Митровица, Рума, Инђија, Стара
Пазова, на одређено време
30 извршилаца

Београд, Царице Јелене 28
e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

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.

Возач цистерне

3 извршиоца
место рада: Параћин, Бор, Крагујевац,
Краљево, Ужице, Нови Сад, Лесковац,
Врање, Панчево, Смедерево, Чачак,
Ниш, Београд - Земун
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство
пожељно, возачка дозвола Е категорије, положен ADR
испит. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
доћи на разговор на горенаведену адресу, од понедељка до петка, од 08.30 до 09.00 часова или своје
радне биографије да доставе путем поште или мејлом,
лице за контакт: Ненад Станојевић.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд
Булевар краља Александра 67

Доцент за ужу научну област
Кривично право, предмет
Криминологија
на одређено време

„NELT CO“ DOO
Сурчин, Маршала Тита 206

Возач Ц категорије

рада на територији Београда, на
одређено време, пробни рад 6 месеци
6 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство
је пожељно али није неопходно. Обезбеђен превоз.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Потребно је
да кандидати шаљу пријаве на и-мејл адресу: recruiter@
nelt.com.

Посао се не чека,
посао се тражи

Б Е О Г РА Д

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 87/16
и 88/17) и чланом 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству)
подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Асистент за ужу научну област
Аутоматско управљање

Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен
стручне спреме и други услови утврђени чланом 84
Закона о високом образовању и чланом 120 Статута
Машинског факултета.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа. Уз пријаву са биографским подацима кандидати
треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеној основној
школи, фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије - оригинали на увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Избор кандидата извршиће се
у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Служби
за опште послове - пријава на конкурс, 11000 Београд,
Војводе Степе 305.

11120 Београд, Краљице Марије 16

на одређено време од 3 године

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе диплома стечених у земљи
или решења о признавању страних високошколских
исправа о одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате објавњених радова и потписану Изјаву
о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http:/www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izboriu-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc).
Пријаве
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се кандидат бира, други услови
утврђени Законом о високом образовању и Статутом
Хемијског факултета. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој школској спреми,
потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван
са правним последицама за кривична дела у смислу
Закона о високом образовању и остало), достављају
се на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

11000 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Педагог

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године
УСЛОВИ: дипломирани педагог, VII степен стручне
спреме; да је кандидат држављанин Републике Србије.

Учитељ

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: диплома мастер учитеља; да је кандидат
држављанин Републике Србије.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, 11000 Београд,
Милана Ракића 41.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Војводе Степе 305

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“
Београд, Шафарикова 8
тел. 011/3223-328

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: из чл. 122 став 2, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2
Закона основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017). За директора школе може бити
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07, 97/08 и
88/2017), на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога школе; да има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника; да има
обуку и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
копију резултата стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања; оквирни план рада за
време мандата; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке односно радну биографију, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оверен препис
или оверену фотокопија уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад);
потврду да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања (не старије од 6
месеци), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела (не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), оквирни план рада за време мандата, остала документа која
могу послужити као доказ о стручним и организаторским способностима. Уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког

надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност, а сходно условима
прописаним Законом о основама система образовања
и васпитања, као и условима које прописује министар.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом подносе се на адресу школе
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора
школе“, лично или поштом. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, радним данима од 9.00 до
14.00 часова.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
Београд, Бранкова 17

Расписује конкурс за избор у звање
наставника и сарадника и заснивање
радног односа:

Наставник у звање предавача,
ужа стручна област Графичка
технологија
на одређено време од 5 година

Сарадник у звање асистента,
ужа стручна област Графичка
технологија
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента, ужа
стручна област Примењена физика
на одређено време од 3 године

Наставник у звање професора
струковних студија, ужа стручна
област Цртање и сликање
УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), кандидати треба да имају одговарајући академски назив: у звање професора струковних студија може
бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности и има
научне, односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама, односно уметничка остварења; у звање предавача може
бити изабрано лице које има академски назив магистар, односно најмање стручни назив специјалисте академских студија; у звање асистента може бити изабран
студент докторских студија који је сваки од предходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање
8 и који показује смисао за наставни рад. Избор наставника у звање професора струковних студија врши се на
неодређено време. Избор наставника у звање предавача
врши се на одређено време од 5 година. Избор сарадника у звање асистента врши се на одређено време од
3 године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поднесу: биографију са свим битним подацима: лични
подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец
и година, место рођења, општина); држављанству; о
постигнутим степенима образовања (наводе се сви завршени нивои образовања): назив установе на којој су студије завршене, место и датум завршетка, одсек, смер,
студијски програм, назив завршног рада, име и презиме
ментора, ужа научна, стручна односно уметничка област.
Подаци о датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која диплома из става
1 ове тачке стечена у иностранству), називу установе
која је извршила нострификацију; датуму и месту где
је нострификована диплома стечена, називу установе у
којој је стечена.
Подаци о научноистраживачком, уметничком,
стручном и професионалном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни и стручни радови објављени у међународним и домаћим часописима;
радови штампаним у зборницима са научних и стручних
скупова; монографија, уџбеник, прегледни чланак, збир-
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ка задатака, практикум; патенти, нови производи или битно побољшани постојећи производи; нове биљне врсте,
нове врсте стоке и нове технологије; професионално
(научноистраживачко, уметничко и стручно) усавршавање
знања и вештина; образовно-уметничку област ликовне
и примењене уметности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама; јавно излагање
уметничког дела на колективним жирираним изложбама
и манифестацијама; комерцијална реализација уметничког дела; учествовање или вођење посебних уметничких
курсева, семинара или мајсторских радионица у земљи
и иностранству; учешће на домаћим или међународним
конкурсима уметничких дела; учешће у раду жирија на
домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања за уметнички рад у земљи и
иностранству; објављена теоријска или уџбеничка дела у
земљи и иностранству (књиге и стручна периодика); професионално (научноистраживачко, уметничко и стручно)
усавршавање знања и вештина. Напомена: моле се кандидати да биографске податне и податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу осим у штампаној форми доставе и на CD-у.
Подаци о доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање у
развоју студијског програма, унапређење студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој лабораторија,
примена система менаџмента квалитетом у образовном
процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у
циљу унапређења образовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових наставних метода; напредовању
студената (пролазност, просечна оцена); руковођење
завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење:
основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина.
Подаци о доприносу стручној, академској и широј
заједници: уџбеник издат од стране или за потребе
других високошколских установа; поглавље у уџбенику
издатом од стране или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник издат од стране или
за потребе других високошколских установа; рецензија
уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или
за потребе високошколских установа; руковођење стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире
заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе
привредних субјеката и шире заједнице; рад објављен у
стручном часопису; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним стручним организацијама; награде и признања за научни, стручни и уметнички
рад у земљи и иностранству; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у
одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава; чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних
радова и пројеката; организација научних скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима;
руковођење научним и стручним друштвима; активности
у комисијама и телима Министарства просвете и телима других министарстава везаних за научну и просветну
делатност; позитивна цитираност кандидатових радова по цитату (без аутоцитата).
Други подаци за које кандидат сматра да су битни; библиографија објављених радова и литературе за учење
- припремљена и написана по општим библиографским
принципима, односно упутствима за цитирање литературе
у научном часопису и то по врсти радова.
Докази: извод из матичне књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио
личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или решење о нострификацији
дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији.
Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у
овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе;
доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је
кандидат био биран у наставно и научно звање; копије
импресума, односно каталога са изложби о објављеним
радовима, сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких
скупова, организатора пројеката, научних, стручних и
уметничких часописа, високошколских установа за сваки
податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној, академској и
широј заједници, друге доказе за које учесник конкурса
сматра да су битни.
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Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања, на адресу: Висока школа струковних студија - Београдска политехника, Катарине Амброзић 3, 11000
Београд. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Карнегијева 4

Асистент за ужу научну област
Хемијско инжењерство

за потребе наставе на Катедри за
хемијско инжењерство

11120 Београд
Булевар краља Александра 73

1) Редовни професор за ужу научну
област Хидротехничке конструкције
и објекти
2) Ванредни професор за
ужу научну област Геодетска
картографија

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије (одсек
Хемијско инжењерство) или мастер инжењер технологије - хемијско инжењерство и уписане докторске студије
- студијски програм Хемијско инжењерство.

Асистент са докторатом за
ужу научну област Хемијско
инжењерство

за потребе наставе на Катедри за
хемијско инжењерство

на одређено време од 5 година

3) Ванредни професор за уже
научне области Информационе
технологије у грађевинарству
и геодезији и Операциона
истраживања у грађевинарству
на одређено време од 5 година

4) Ванредни професор за уже
научне области Фотограметрија и
даљинска детекција и Земљишни
информациони системи
на одређено време од 5 година

5) Асистент - студент докторских
студија, за ужу научну област
Грађевински материјали,
технологија бетона и испитивање
конструкција
на одређено време од 3 године

6) Асистент - студент докторских
студија, за ужу научну област
Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од 3 године

7) Асистент - студент докторских
студија, за ужу научну област
Металне конструкције
на одређено време од 3 године

8) Асистент - студент докторских
студија, за уже научне области
Фотограметрија и даљинска детекција
и Земљишни информациони системи
на одређено време од 3 године
Општи услови за радна места 1, 2, 3, 4: VIII степен
стручне спреме, докторат из уже научне области којој
наставни предмет припада.
Општи услови за радна места 5, 6, 7, 8: VII/1 степен
стручне спреме из уже научне области за коју се бира
(студент докторских студија), у складу са чланом 84 став
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/17).
ОСТАЛО: 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.

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и
хемијска технологија или доктор наука - технолошко
инжењерство - ужа научна област Хемијско инжењерство.
ОСТАЛО: 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 са доказима о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома о
одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са
радовима, подносе се у писаној форми на адресу Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове
- пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4 или Архиви
факултета, електронска верзија: kadrovskasl@tmf.bg.ac.
rs, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од
дана истека за подношење пријаве на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ
МЕДИЦИНЕ

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Асистент за ужу научну област
Хигијена и технологија млека
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно
ветеринарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из
ветеринарске медицине који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1
степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и који је претходне нивое студија завршио
са просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.
Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава
услове предвиђене чланом 84 Закона о високом образовању и Статутом Факултета ветеринарске медицине.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, дипломе, списак радова, радови и копију
личне карте) доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Радник на одржавању чистоће у
објектима - спремачица
на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Поред
општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству.
Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење и санитарну књижицу. Доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 ст. 1. т. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања прибавља установа од надлежног органа.
Писане пријаве достављати искључиво путем поште на
наведену адресу са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11120 Београд 35, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Сарадник у настави за ужу научну
област Инжењерство нафте и гаса
на одређено време до 1 године (уз
могућност продужења за још једну
годину у току трајања студија, а
најдуже до краја школске године у
којој се студије завршавају)

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави бира се студент
одговарајућих мастер академских студија који је претходни ниво студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8,00. Наведени услови утврђени су одредбама
члана 83 став 1 и став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми - оверена копија, уверење о уписаним мастер академским студијама, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), достављају се на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”

11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Оглас објављен 18.10.2017. године, за радно
место наставника биологије, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана,
исправља се у делу УСЛОВИ, тако што се брише: доказ о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности, и додаје се: да у складу
са Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) доказ
о испуњености услова из става 1 тачка 3 чл. 139
саставни је део пријаве на конкурс који доставља
кандидат из пријаву на конкурс и то је доказ о
неосуђиваности који се прилаже у оригиналу или
као оверена копија која се доставља у року од 8
дана од дана објављивања исправке конкурса
који је објављен у листу „Послови“ 18.10.2017.
године лично или путем поште на адресу школе,
Београд, Врањска 26. У складу са законом кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Поступак
Бесплатна публикација о запошљавању

избора кандидата врши се у складу са чл. 154 и
155 Закона о основама система образовања и
васпитања.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Криминалистичка
превенција, за наставни предмет
Превенција криминала
УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска академија, Полицијска академија, правни
факултет, Факултет за специјалну едукацију и рехабиитацију (Дефектолошки факултет) или факултет политичких наука; стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Криминалистичка
тактика, за наставни предмет
Криминалистичка оператива
УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска академија, Полицијска академија или
правни факултет, стечен научни назив доктора наука из
одговарајуће научне области и способност за наставни
рад.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Специјално физичко
образовање, за наставни предмет
Специјално физичко образовање II
- посебни део
УСЛОВИ: завршене основне студије - Факултет спорта и
физичког васпитања, стечен научни назив доктора наука
из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Електротехничко
инжењерство, за наставни предмет
Физика
УСЛОВИ: завршене основне студије, факултет природно-математичких наука, стечен научни назив доктора
наука из одговарајуће научне области и способност за
наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017),
Статута и Правилника о поступку и условима за избор
у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву
прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење
да против кандидата није покренут кривични поступак,
нити истрага (које није старије од 6 месеци); диплома,
односно уверење о високој стручној спреми; диплома
или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском односно научном називу; списак научних и
стручних радова, као и по један примерак тих радова.
Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се на горенаведену адресу у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа
неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Ванредни професор за ужу
уметничку област Виола

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
уметничку област Кларинет

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Џез тромбон
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Џез труба
на одређено време од 5 година

Наставник за ужу стручну област
Музичка теорија
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије, II степен.

Ванредни професор за ужу научну
област Психологија
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије, III
степен; научни степен доктора наука.

Самостални уметнички сарадник
на Катедри за соло певање, на
одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник

на катедри за Гудачке инструменте, на
одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник

на Катедри за дувачке инструменте, на
одређено време од 5 година

Уметнички сарадник

на Катедри за соло певање, на
одређено време од 5 година

Наставник за ужу стручну област
Немачки језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: основне акадмеске студије, I степен; завршене
мастер академске студије, II степен.
ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 од 07.
октобра 2017. године), Минималним условима за избор у
звања наставника на универзитету (“Сл. гласник РС”, бр.
101/15 од 31. марта 2016. године), Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду бр. 7/210 од 05.
маја 2016. године, Статутом Факултета бр. 7/179 од 05.
априла 2016. године и Правилником о минималним условима за избор у звања наставника на Факултету музичке
уметности бр. 01-1757/16 од 08. јула 2016. године. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и наведеном и-мејл адресом подносе се Факултету. Попуњен
Образац 2 у складу са условима из Правилника о минималним условима за избор у звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 08. јула 2016. године доставља се
на и-мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Попуњен Образац 2
може се преузети са сајта Факултета www.fmu.bg.ac.rs.
Све додатне информације могу се добити у Општој служ-
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Наука и образовање
би Факултета на телефон 3620-760. Неблаговремене
пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без потребне
документације, неће се узимати у разматрање.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ТИНА“
11000 Београд, Дуго поље 31
тел. 063/7760-955

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра
- васпитач; пожељно радно искуство и положен стручни испит. Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail:
zelimirajuic@gmail.com. Конкурс је отворен до попуне радног места.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
2 извршиоца

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, а најдуже до
31.08.2018. године

Наставник економске групе
предмета

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог, а најдуже до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: дипл. економист; дипл. економиста; мастер
економиста (завршене основне академске и мастер студије у области економије).

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: професор математике; дипл. математичар и
остало према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС Просветни гласник“ 8/2015).
ОСТАЛО: У радни однос на место наставника може да
буде примљено лице под условом: 1) да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017);
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, потребно је да кандидат достави: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена
и врсте стручне спреме; доказ о неосуђиваности; оверену фотокопију уверења о држављанству РС; уколико
диплома није издата на српском језику, потврду да зна
српски језик. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који
се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Такође
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се неће разматрати пријаве у којима није тачно назначено радно место за које кандидат конкурише. Школа нема
обавезу да доказе поднете уз пријаву враћа кандидатима
који нису изабрани. Пријаву доставити на горенаведену
адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови”.

вања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне службе за запошљвање, на сајту Факултета и сајту
Универзитета.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2422-178, факс: 011/2422-178

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

Асистент за ужу научну област
Фармакокинетика и клиничка
фармација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном
просечном оценом најмање 8, студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се
бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације,
смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим
условима избора у звање наставника на Фармацеутском
факултету), подносе се Архиви факултета лично или
путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ВИСОКА
ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
Асистент за ужу научну област
Архитектура
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене чланом 84. Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), односно завршен Архитектонски факултет, студент докторских
студија који је сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити биографију,
списак радова и оверене преписе диплома на адресу:
Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија,
Хајдук Станкова 2.

БОР
ОШ „12. СЕПТЕМБАР”

19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића бб
тел/факс: 019/549-920, 3100-340

Директор

на период од 4 године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник (сва звања) за
ужу научну област Пејзажна
архитектура и хортикултура

на неодређено/одређено време од 5
година
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; доктор биотехничких наука у области Пејзажне архитектуре и хортикултуре или доктор биолошких наука, способност за
наставни рад, научни односно стручни радови, Шумарски факултет, Одсек и студијски програм за Пејзажну
архитектуру и хортикултуру или Биолошки факултет.

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Заштита шума и
украсних биљака

на неодређено/одређено време од 5
година
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; доктор биотехничких наука у области шумарства, студијски програм
Шумарство, способност за наставни рад, научни односно
стручни радови, Шумарски факултет, Одсек Шумарство.

Наставник - доцент за ужу научну
област Техничка механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, доктор техничких наука у области машинства/грађевинарства или
доктор биотехничких наука у области прераде дрвета,
способност за наставни рад, научни односно стручни
радови, машински/грађевински или Шумарски факултет,
Одсек: ТМП.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског
факултета као и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод
из матичне књиге рођених, државланство, списак научних и стручних радова, сепарате радова,...), достављају
се надлежној служби Шумарског факултета у Београду,
Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објавли-

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена; мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на
конкурс за директора основне школе не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем, за директора
основне школе може се изабрати лице које има високо
образовање за наставника те врсте школе на студијама првог степена (основне академске студије, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање
и најмање десет година рада у установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
наставника или стручног сарадника, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за наведена кривична
дела, доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања, уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашног вредновања (ако је предходно обављао дужност директора установе), биографске податке, односно
радну биографију, оквирни план рада за време мандата
(факултативно). Доказ о поседовању психичке, физичке
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и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за наведена кривична
дела прибавља установа. Изабрани кандидат који нема
положен испит за директора установе је у обавези да га
положи у законском року, након доношења подзаконског
акта од стране министра просвете. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. Докази
се подносе у оригиналу или у овереним фотокопијама.
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/424-588

Психолог

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

Наставника француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1) да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016); 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати,
поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или
оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о
стеченом образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, очитану личну карту (или фотокопију). Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, а сви кандидати
у пријави треба да наведу број телефона. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс
за радно место” или донети лично код секретара школе.
Напомена: кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
Горњи Милановац
Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010

Професор математике

са 89% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Враћевшници, на одређено време до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање
(у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС” бр. 88/2017).
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмете; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинију целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3
Закона; да има држављанство Републике Србије и зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; исправа коју
издаје високошколска установа, а којом се доказује
да су кандидати стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из
високошколске установе да су кандидати у току студија
положили испите из педагогије и психологије, доказ да
су полижили стручни испит, односно испит за лиценцу; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о
знању српског језика (односи се на кандидате који нису
образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Десанка Максимовић“,
Горњи Милановац, Милутина Тодоровића Жице 10.
Контакт телефон: 032/727-010.

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије
и системи
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер информационих техологија, студент мастер академских студија у одговарајућој научној области, који је студије првог степена
завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао за наставни рад. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и друге услове прописане
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу 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 приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак
научних и стручних радова, као и саме радове и доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72
став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс, са доказима о
испуњавању услова конкурса, доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44

Радник за одржавање хигијене чистачица
на одређено време до повратка
радника са одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа.

Административно-финансијски
радник
на одређено време до повратка
радника са одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и остале
услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3
ЗОСОВ; да имају држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не
води истрага нити да је подигнута оптужница и да се не
води кривични поступак пред судом (све то не старије
од 6 месеци), кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе. Пријаве слати на адресу: ОШ „Ратко Митровић“, 32000 Чачак, Светогорска 44. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

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

Андрагошки асистент

на одређено време за школску
2017/2018. годину
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средње образовање; да кандидат има држављанство Републике
Србије; да има положену обуку из Интегралног програма
обука за остваривање функционалног основног образовања одраслих са појединачним модулима - Модул 3 обука андрагошког асистента за остваривање функционалног основног образовања одраслих - обавезни модул
и обука Интегрални програм обуке за остваривање
ФООО појединачни модули: Модул 1 основне андрагошке вештине и изградња школског тима за директоре
стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистенте
за остваривање ФООО - обавезни модули; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
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ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о савладаним програмима обуке за остваривање
ФООО и обуке андрагошког асистента - извод из матичне књиге рођених (кандидат није обавезан да достави); уверење о држављанству или оверену фотокопију
уверења о држављанству (кандидат није обавезан да
достави); уверење о неосуђиваности школа ће тражити
по службеној дужности. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата.
Уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, доставити доказ о познавању српског језика.

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2017/2018. годину
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; да кандидат има
држављанство Републике Србије; да има положену
обуку према Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте („Службени гласник РС“ бр. 11/10), уводну обуку за педагошког асистента и програм обуке за
педагошке асистенте; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента и
о завршеном програму обуке или оверену фотокопију
уверења; извод из матичне књиге рођених (кандидат
није обавезан да достави); уверење о држављанству
или оверену фотокопију уверења о држављанству
(кандидат није обавезан да достави). Уверење о неосуђиваности школа ће тражити по службеној дужности.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима школа ће
тражити од изабраног кандидата. Уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, доставити
доказ о познавању српског језика.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 0230/62-048.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Оглас објављен 01.11.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место:
Студијски програм за историју уметности:
наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Историја уметности, на одређено време од 5 година. У осталом делу оглас је
непромењен.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

У огласу објављеном 25.10.2017. године у публикацији „Послови“ грешком су објављена два
радна места са истим називом: сарадник у настави за Управноправну научну област, на одређено време - један извршилац, а конкурс треба
исправно да гласи:
1) Сарадник у настави за Управноправну научну
област, на одређено време
1 извршилац
2) Сарадник у настави за ужу Уставноправну
научну област, на одређено време
1 извршилац
У осталом делу конкурс је непромењен.

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

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
под условима прописаним чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17) и ако: има одговарајуће образовање: стечено образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, у складу са чланом 140 и 141
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦВЕТИЋ“

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом
и доказима о испуњавању услова (оверена копија или
препис дипломе, потврда о неосуђиваности, држављанство РС), доставити и извод из матичне књиге рођених.
Копије морају бити оверене. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат,
пре закључивања уговора о раду. Пријаве на конкурс са
потребним доказима о испуњавању услова подносе се
лично или на адресу: Предшколска установа „Цветић”,
34240 Кнић, са назнаком „Пријава на конкурс“. Радно
време установе је од 07.00 до 15.00 часова, радним
данима понедељак - петак. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Директор доноси одлуку о избору кандидата по расписаном конкурсу у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава.

Секретар

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“

Оглас објављен 25.10.2017. године у публикацији “Послови“ исправља се у условима за радно
место: наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област Методологија
антропометрије, на одређено време 5 година,
тако што уместо: УСЛОВИ: завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју
се бира, треба исправно да гласи: УСЛОВИ: VIII
степен стручне спреме, завршен Факултет спорта и физичког васпитања, докторат из научне
области за коју се бира. У осталом делу конкурс
је непромењен.

34240 Кнић
тел. 034/510-978, 511-009

за рад на управним, нормативноправним и другим правним пословима,
на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаним чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17) и ако: има одговарајуће образовање: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 2005. године, у складу са чланом 132 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; и да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Васпитач

за рад у припремно-предшколској
групи, на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене

34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад у продуженом боравку
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
занимања, а према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат треба да има: одговарајуће образовање; да има психичку и 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 дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и да
зна српски језик. Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на конкурс, осим уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности кандидата за рад са децом, које се прибавља пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве послати на горенаведену адресу. Ближе
информације се могу добити код секретара школе, на
тел. 034/302-160.
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну
област Органска хемија
у Институту за хемију факултета

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области хемијских наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о
ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета,
Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе
надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну
област Атомска, молекулска и
оптичка физика
у Институту за физику факултета,
на одређено време 1 година, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
физичар са укупном просечном оценом најмање 8 на
студијама првог степена и уписане мастер академске
или специјалистичке студије уже научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе
надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ванредни професор за ужу научну
област Физичка хемија
у Институту за Хемију факултета, на
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области хемијских наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о
ближим условима и поступку за избор у звање наставБесплатна публикација о запошљавању

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
,,МИЛЕТА НИКОЛИЋ

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

Наставник хемијске групе предмета
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За наставника хемијске групе предмета
може бити изабрано лице у следећим занимањима: (1)
дипломирани физико-хемичар; (2) професор хемије; (3)
дипломирани хемичар; (4) професор физичке хемије;
(5) дипломирани инжењер технологије; (6) дипломирани инжењер технолог; (7) дипломирани инжењер
технологије хемијског и биохемијског инжењерства;
(8) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског
инжењерства; (9) дипломирани инжењер хемије аналитички смер; (10) дипломирани инжењер хемије
- биооргански смер; (11) дипломирани хемичар опште
хемије; (12) дипломирани хемичар за истраживање
и развој; (13) дипломирани хемичар - смер хемијско
инжењерство; (14) дипломирани хемичар - професор
хемије; (15) дипломирани хемичар - мастер; (16) дипломирани професор хемије - мастер; (17) дипломирани
инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек,
фармацеутско-козметички смер; (18) мастер инжењер
технологије; (19) мастер физикохемичар; (20) мастер
професор хемије; (21) мастер хемичар.

Наставник биологије

за 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За наставника биологије може бити изабрано
лице у следећим занимањима: (1) професор биологије;
(2) дипломирани молекуларни биолог и физиолог; (3)
дипломирани биолог; (4) професор биологије - хемије;
(5) дипломирани професор биологије и хемије; (6)
дипломирани биолог за екологију и заштиту животне
средине; (7) дипломирани биолог, смер заштита животне средине; (8) дипломирани биолог заштите животне
средине; (9) дипломирани биолог - еколог; (10) дипломирани професор биологије; (11) дипломирани професор биологије - мастер; (12) дипломирани биолог - мастер; (13) дипломирани молекуларни биолог - мастер;
(14) дипломирани професор биологије - хемије - мастер; (15) мастер биолог; (16) мастер професор биологије.

Наставник електротехничке групе
предмета

за 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За Наставника електротехничке групе предмета може бити изабрано лице у следећим занимањима: (1) дипломирани инжењер електротехнике; (2)
дипломирани електротехнички инжењер; (3) дипломирани инжењер електронике; (4) професор електротехнике; (5) дипломирани инжењер електротехнике

и рачунарства; (6) мастер инжењер електротехнике и
рачунарства, претходно завршене основне академске
студије у области електротехнике и рачунарства; (7)
дипломирани инжењер мехатронике - мастер.
ОСТАЛО: за наставника може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
средњим стручним школама, да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова или положен испит у току студија из педагогије и психологије или положен испит за лиценцу; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења којим доказују
да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (кандидат који је у току студија
имао положен испит из педагогије или има положен
стручни испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду, проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да поседује одговарајуће
високо образовање, прописано чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога; да поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); да има обуку и
положен испит за директора и најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанства Републике
Србије, и да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење
о обуци и положеном испиту за директора школе (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); потврду о раду у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања (најмање 8 година); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 месеци,
подноси се пре закључења уговора о раду; уверење о
неосуђиваности; уверење о држављанству Републике
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Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; доказ о знању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад у школи, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; кратак преглед кретања у служби са биографским
подацима; оквирни план рада за време мандата; уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; Сви докази о испуњености
услова достављају се уз пријаву на конкурс, осим доказа
о психичкој, физичкој и здравственој способности, који
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
међусобним правима и обавезама. Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са назнаком „Конкурс за
директора“ слати на горенаведену адресу школе.

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

личне карте и очитану личну карта; биографију; доказ
о педагошком искуству са навођењем послова које је
кандидат обављао; оцену педагошког рада; списак
стручних и научних радова, као и саме радове, уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се доказује испуњеност
прописаних услова, обавезних и изборних елемената
за избор наставника. Све доказе је потребно доставити
у оригиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса,
сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској
форми на компакт диску - CD-у у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно na: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата
са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Моторна возила и мотори

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов
у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. VII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за
коју се наставник бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017), Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно је
доставити: диплому или уверења о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о претходно завршеним нивоима студија; оверену
фотокопију личне карте и очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству са навођењем
послова које је кандидат обављао, оцену педагошког
рада, списак стручних и научних радова, као и саме
радове, уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се
доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и
изборних елемената за избор наставника. Све доказе је
потребно доставити у оригиналу или овереној копији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD-у у
складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php).
Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу:
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре
Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Друмски саобраћај
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању. VII степен стручне спреме, научни назив доктор наука - саобраћајно
инжењерство. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),
Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
диплому или уверења о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о претходно завршеним нивоима студија; оверену фотокопију
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије наставни предмети Управљачко
рачуноводство и Рачуноводство
трошкова
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора економских наука. Кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична
дела утврђена наведеним прописима. Услови утврђени
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Економског факултета у
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу научну
област Менаџмент и пословна
економија - наставни предмети
Маркетинг и Директни маркетинг
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4
Закона о високом образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом
надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична дела утврђена наведеним прописима.
Студент докторских академских студија одговарајуће
научне области који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који је
показао смисао за наставни рад. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању,
Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу научну
област Менаџмент и пословна
економија - наставни предмети
Међународно пословање и
Међународни маркетинг
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4
Закона о високом образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом
надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
Студент докторских академских студија одговарајуће
научне области који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који је
показао смисао за наставни рад. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању,
Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема;
уверење полицијске управе органа да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да против
кандидата није покренута истрага и да није подигнута
оптужница; списак стручних и научних публикација, а
за кандидате који су у радном односу на Економском
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете
студената. Правноваљану конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве
са документима и назнаком „За конкурс“ доставити на
горенаведену адресу факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
одсуства са рада ради неге детета,
у ОШ „Свети Сава” у Баточини,
у издвојеном одељењу школе у
Бадњевцу

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
у ОШ „Свети Сава“ у Баточини, у
издвојеном одељењу школе у Црном
Калу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр: 88/17) и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12 ,15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 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 три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких,педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
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системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министартства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: извод из књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), не старије
од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије или психологије); уверење
из казнене евиденције, уверење МУП-а да лице није
осуђивано; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити
на адресу: Основна школа “Света Сава”, Краља Милана Обреновића 6, Баточина или предати лично школи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити на
број телефона: 034/6841-402.

К РА Љ Е В О
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

36000 Краљево, Доситејева 46г
тел. 036/382-548

Наставник математике

за 25,1% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чланом 139;
има одговарајуће образовање: право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове у погледу
стручне спреме, у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита („Просветни гласник“, бр.11/2016); 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 три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену копију дипломе о стеченом образовању;
уверење да против лица није покренут кривични поступак и да није покренута истрага; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;(оригинал, или оверена
копија); доказ да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно- васпитни рад. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима се прибавља пре закључивања
уговора о раду. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или
на адресу: Медицинска школа Краљево, Доситејева 46г,
36000 Краљево. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о
избору кандидата и пријему у радни однос биће донета
у законском року. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, путем телефона: 382548.
Бесплатна публикација о запошљавању

КРУШЕВАЦ
ОШ „КНЕГИЊА МИЛИЦА“
37243 Доњи Рибник, Трстеник
тел. 037/731-134

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122, чланом
123 став 14 и став 15, чланом 140 став 1 тачка 1 и 2
и чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017) и Правилником
за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“ бр. 1008/2015); да поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и 2 и
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специајлистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из научне, односно
стручне области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће нучне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне области,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике стбије. да зна 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 ообуку и да има положен испит
за директора установе, да има дозволу за рад (положен
стручни испит - лиценца), за наставника, педагога или
психолога. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања (оригинал), радну
биографију са кратким прегледом кретања у служби
и прилогом програма рада директора школе, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци), уверење привредног суда
да није правоснажно осуђиван 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 предходила 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 родоскрвљење,
за кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене делатности, 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 (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 30 дана, оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оверену
фотокопију), лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци, документација без доказа
о положеном испиту за доктора сматраће се потпуном,
а изабрани кандидат биће дужан да у законском року
кад министар пропише услове, програм обуке и начин
полагања испита за директора, положи неведени испит

у складу са чланом 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног
органа (суда, органа општинске - градске управе, јавног
бележника). Пријављени кандидати писмено ће бити
обавешетени о избору директора у складу са законом.
Пријаве се задржавају у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса који немају трајни
карактер не могу бити старије од 6 месеци. Пријаве са
доказима о испуњености услова тражених конкурсом
слати у затвореној коверти препорученом поштом са
назнаком “Пријава на конкурс за директора”, на горенаведену аресу, или донети лично на адресу школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

Наставник теоријске наставе
машинске групе предмета
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17), кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17). Кандидат мора да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и
врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Машинство и обрада метала („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016,
2/2017, 3/2017 и 8/2017); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну
докуметацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, у публикацији „Послови“. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом
образовању, уверење о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратку
биографију - CV. Пријаве, са назнаком „За конкурс“ се
достављају на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити путем телефона 037/448-810.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб
тел. 037/439-741

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017) и
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 108/2015); одговарајуће образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставнике Хемијско-технолошке школе и подручја рада, за педагога и психолога стечено:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педа-
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гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005 године; лице из става 1 тачка 1 подтачка
2 члана 140 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; поседовање дозволе
за рад (лиценце) наставника; положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 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; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старију од шест месеци); доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела; извод из
матичне књиге рођених; доказ о знању језика на ком се
изводи образовно васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику). Уколико се на
конкурс пријави кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе, дужан је да достави резултате стручно педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење). Кандидат изабран за директора
који нема положени испит за директора дужан је да у
року од две године од дана ступања на дужност положи
испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс за
избор директора заједно са потребном документацијом
доставити школи на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб
тел. 037/439-741

Наставник математике

са 51% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања

Наставник групе предмета
прехрамбене технологије

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања

Наставник социологије

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања

Наставник филозофије

са 45% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и у складу са Правилником о
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врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у средњим стручним школама
(„Службени гласник - Просветни гласник“); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подноси
пријаву, доказ о врсти и степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о
знању језика на ком се изводи образовно васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику), доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, а лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Рок за подношење пријаве на конкурс 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ДОПУНА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАХУЉИЦЕ“
37220 Брус, Јосипа Панчића бб
тел/факс: 037/826-527

Оглас објављен 18.10.2017. у публикацији „Послови“ за радно место хигијеничара
допуњује се у делу који се односи на услове, тј.
додаје се: Радно место доступно је и особама са
инвалидитетом.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОСИФ КОСТИЋ”

16000 Лесковац, Учитеља Јосифа 18

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са функције
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од шест месеци); доказ да је кандидат способан за рад са ученицима (кандидати се упућују на тестирање психофизичких
способности које врши Национална служба за запошљавање). Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“

15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6
тел. 015/882-178
e-mail: osabogicevic@open.telekom.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат теба да испуњва услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017); и то: да има одговарајуће, високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струквне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне обласи или
области педагошких наука,(мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); на
основним студијам у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10 септембра 2005. године), за наставника основне
школе, педагога и психолога; најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућега образовања; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да
има обуку и пложен испит за директора установе (изабрани кандиат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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, држављанство РС; да зна српски језик на коме
се остварује образовно васпитни рад. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017), дужност директора може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), наставника те
врсте школе, да испуњава остале услове из конкурса и
да има најмање 10 година рада у установама на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат је
обавезан да приложи следећу документацију: оригинал
или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту (дозвола за рад - лиценца); оригинал или оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за
директора установе (уколико кандидат не поднесе уверење о положеном испиту за директора школе, пријава
се неће сматрати непотпуном, а кандидат изабран за
директора који нема положен испит за директора школе дужан је да исти положи у року од две године од
дана ступања на дужност), потврду о радном искуству,
доказ да кандидат има најмање 8 година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања;
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених на новом трајном обрасцу; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (оригинал лекарско уверење
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); уверење надлеж-
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ног суда да против кандидата није покренута истрага
нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци).
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (извештај просветног саветника). Пријаве са потребном документацијом о
испуњености услова досатављају се поштом или лично,
у затвореним ковертама на адресу школе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком за „За
конкурс за директора школе - не отварај”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве Школски одбор неће разматрати. Ближа обавештења могу се добити код секретара
школе 015/882-178.

НИШ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„12. ФЕБРУАР”

18000 Ниш, Београдска 22

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и
српски језик; дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; професор српскохрватског
језика са јужнословенским језицима; професор српског
језика и српске књижевности; професор југословенске
књижевности и српског језика; професор југословенских књижевности; 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), Филологија
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност); мастер професор књижевности и језика (србиста); мастер професор књижевности и језика - компаратиста. Лице из тачке 1) овог
члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Српски језик и књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Србистика. За радно место наставника
српског језика и књижевности неопходно је да лице:
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-испр,
13/16 и 2/17); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење или оверена фотокопија лекарског уверења
доставља се приликом закључења уговора о раду и не
сме бити старија од 6 месеци); није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ доставити уз пријаву на конкурс);
има држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс); има извод из матичне књиге
рођених (доставити уз пријаву на конкурс); зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Оглас објављен 13.09.2017. године у публикацији “Послови”, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Професор/наставник разредне
наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образовање сходно одредбама чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање стечено на
студијама другог степена у складу са Законом о високом
образовању, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и то: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу; мастер
учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа); држављанство Републике Србије; знање језик
на ком се 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 и тачке 4 овог члана подносе
се уз пријаву на конкурс. Уз пријаву доставити: доказ
о држављанству РС (не старији од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење да кандидат није кривично гоњен (не
старије од 6 месеци); лекарско уверење за рад са децом
(не старије од 6 месеци). Одлуку о избору кандидата
директор доноси у року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Рок за пријаву: 15 дана. Пријаве
доставити лично или поштом на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, за рад у
издвојеном осморазредном одељењу у
Малошишту, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, за рад у
издвојеном осморазредном одељењу
у Малошишту и у четвороразредном
одељењу у Русни, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник енглеског језика

са 30% радног времена, за рад
у издвојеном четвороразредном
одељењу у Мекишу, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017); одговарајуће високо
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање 4 године по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; чл. 142 Закона: образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидати уз пријаву треба да доставе: оригинал или
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању;
доказе о испуњености услова из чл. 139 и то: уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

Наставник клавира

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсутва и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр 88/2017) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС-Просветни гласник” бр 18/13), да
имају психичку физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл.139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања;
држављанство РС, зна српки језик или језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају
(оригинал или оверену фотокопију): диплому; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
РС; доказ да канидат 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, педагошкихких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогоје. Уверење да кандидат
није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима се
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом слати на горе наведену
адресу школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”

21000 Нови Сад, Школска 1

21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18

Сарадник у настави за уже стручну
област Примењена уметност и
дизајн

на одређено време, најдуже 2 године
3 извршиоца

на одређено време 1 година

Васпитач

Сервирка - спремачица

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије на студијском програму Графички дизајн (180 ЕСПБ) са просечном оценом најмање 8,00 и уписане специјалистичке
струковне студије из области Дизајна.

на одређено време, најдуже 2 године

Сарадник у настави за уже
стручну област Електротехничко и
рачунарско инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати за сва радна места треба да
испуњавају следеће опште услове: одговарајуће
образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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; држављанство Републике Србије;знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати за радно место васпитач треба
да испуњавају следеће услове у погледу образовања:
одговарајуће високо образовањем на студијама првог
степена, студије другог степена, студије у трајању од
три године, односно одговарајуће више образовање.
Кандидати за радно место сервирка-спремачица треба
да испуњавају следеће услове у погледу образовања:
II степен стручне спреме. Кандидати за радно место
Физички радник треба да испуњавају следеће услове у
погледу образовања: основна школа.

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије на студијском програму Мултимедија (180 ЕСПБ) са просечном оценом најмање 8,00 и уписане специјалистичке
струковне студије из области информационе технологије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и
доказе о испуњености услова из конкурса, услове прописане чланом 83 Закона о високом образовању, биографију, фотокопије диплома, доказ о уписаним специјалистичким струковним студијама.

Предавач за уже стручну област
Технолошко инжењерство
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о
раду и Законом о високом образовању (члан 75 закона), кандидати морају да испуне посебне услове и то:
VII степен из одговарајуће области и магистратуру из
области графичког инжењерства и дизајна.

Предавач за уже стручну област
Примењена уметност и дизајн
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о
раду и Законом о високом образовању (члан 75 закона),
кандидати морају да испуне посебне услове и то: VII
степен и магистратуру из одговарајуће области.

Наставник страног језика за уже
стручну област Филолошке науке
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о
раду и Законом о високом образовању (члан 79 закона), кандидати морају да испуне посебне услове и то:
VII степен из одговарајуће области- енглески језик и
књижевност.

Предавач за уже стручну област
Машинско инжењерство
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о
раду и Законом о високом образовању (члан 75. закона), кандидати морају да испуне посебне услове и то:
VII степен и магистратуру из одговарајуће области.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити молбу за
избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже стручне области), доказе о испуњености
услова из конкурса, биографију, оверене фотокопије
диплома, уверење о држављанству, списак објављених радова и саме радове. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
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Физички радник

на одређено време, најдуже 2 године

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са
90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
опште услове: одговарајуће образовање - одговарајуће
високо образовањем на студијама првог степена, студије другог степена, студије у трајању од три године,
односно одговарајуће више образовање; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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; држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи
краћу биографију са битним подацима о кандидату,
кандидати треба да приложе: доказ о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела; доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана
конкурсна комисија коју именује директор. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-

сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неће бити узете у разматрање пријаве пристигле електронском поштом. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4

Професор струковних студија за
ужу област Квантитативна анализа
УСЛОВИ: др математичких, др статистичких или др економских наука; објављени научни и стручни радови,
најмање пет из уже области за коју се кандидат бира;
способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

Предавач за ужу област
Квантитативна анализа

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: др наука, мр наука или спец. академских студија - математичких, статистичких или економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет,
из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Напомена: лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање
наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
оверене фотокопије диплома о завршеним основним и
последипломским студијама, биографију, списак научних и стручних радова, као и саме радове и доказ о
држављанству. Комисија ће у року од 60 дана од дана
истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај
о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити
обавештени путем огласне табле и сајта школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се могу поднети лично радним даном на горенаведену адресу школе или путем поште.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Технологија и организација
грађења и менаџмент
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме грађевинске
струке, услови прописани чланом 74 Закона о високом
образовању, подзаконским актима и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент, услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању,
подзаконским актима и општим актима Универзитета у
Новом Саду и Факултета техничких наука.
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Наука и образовање

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Телекомуникације и
обрада сигнала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротенике и рачунарства, услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању, подзаконским актима и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета
техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу
област Електроенергетика
на одређено време од 5 година, са
10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом
74Закона о високом образовању, подзаконским актима
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Електрична мерења,
метрологија и биомедицина
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 84
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије диплома и додатака дипломама на свим нивоима
студија, дипломама стеченим у иностранству потребно
је приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе, фотокопирану или очитану личну карту, остале
доказе о испуњености услова конкурса као и фотокопије
објављених научних, односно стручних радова у научним
часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом,
односно признатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија,
практикума или збирки задатака за ужу област за коју се
бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника треба
да попуне електронски образац са подацима о кандидату
који се налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje) и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је приложити доказе у форми
одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће разматрати
само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору
у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу
уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу за
свако радно место посебно.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
21208 Сремска Каменица
Војводе Путника 87

Наставник за ужу научну област
Управљање заштитом животне
средине, ванредни професор
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука, науке о заштити животне средине са просечном оценом најмање 8, најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилнику о ближим
условима и поступку за изор у звање наставника и
сарадника Универзитета Едуцонс. Остало: Уз пријаву
кандидат треба да приложи: CV, списак радова објављених у међународним или водећим домаћим часописима,
доказ о учешћу или руковођењу у научним пројектима,
доказ о бојављеном уџбенику, монографији или практикуму, оверене копије диплома о високом образовању и
стеченим академским и научним звањима, копију личне карте. Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30 а

Наставник страног језика енглески језик
на одређено време

УСЛОВ: завршене докторске студије из енглеског језика, објављени стручни радови, као и испуњеност услова
за избор у ово звање. Посебан услов за горе наведено
радно место је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће области. Поред
наведених услова кандидат треба да испуњава услове
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о
раду и Статутом Факултета за спорт и туризам.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе,
фотокопију личне карте, уверење надлежног државног
органа да није осуђиван/а за кривична дела као ни да се
пред надлежним органима не води кривични поступак
против кандидата, списак објављених научних радова
и да достави саме радове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са наведеним
доказима о испуњавању услова конкурса сви кандидати
могу послати на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до краја
предшколске 2017/18. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних законом захтева се и завршена
средња стручна спрема, средња медицинска школа,
степен IV/1 смер: медицински и звање медицинска сестра - васпитач; једна година радног искуства; положен
стручни испит; пасивно знање рада на персоналном
рачунару и знање словачког језика. Кандидат мора да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење (након доношења одлуке о избору
кандидата); уверење о држављанству; уверење да кандидата није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвореа у трајању од најмање три месеца затвора, као и за
кривична дела насиље у породици; одузимање малолетног лица; запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвљење; за кривично дело примања
и давања мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе; против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није у складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање. Уз пријаву кандидат
доставља оверене фотокопије докумената. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или поштом
на горе наведену адресу установе.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
21429 Бачко Ново Село
Вука Караџића 4

Библиотекар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме наставника у
основној школи прописани су Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и
15/2013). За библиотекара: дипломирани библиотекар информатичар; професор, односно дипломирани фило-

лог језика и књижевности; професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности; професор разредне наставе; професор
језика и књижевности односно књижевности и језика
- смер за библиотекарство; професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности; професор српског језика и књижевности; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу; професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; мастер библиотекар-информатичар; мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика); мастер професор језика и
књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика); држављанство Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
криивчна дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, 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. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да приложи: оверену фотокопију
дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме,
уверење о држављанству, уверење од надлежне здравствене организације о психичкој физичкој и здравственој способности, извод из матичне књиге рођених,
уверење о некажњавању. Уверење о некажњавању
школа прибавља и по службеној дужности од надлежног Секретаријата унутрашњих послова. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“
Нови Сад, Раваничка 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На расписани конкурс за избор директора
могу се пријавити кандидати који испуњавају услове из
члана 140 став 1 и 2, члана 122, члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), члана 7 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 108/2015) и то: 1) да
је стекао одговарајуће високо образовање потребно
за рад у основној школи на студијама другог степена
(мастер академске студије,мастер струковне студије
специјалистичке академске студије), студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године , по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да је држављанин Републике Србије; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 7 став
4 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања; 4) да није правоснажно осуђиван за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања и
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања; 5) да није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности у складу са Правилником о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања;
6) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7) да има дозволу за рад, односно
лиценцу за рад наставника, психолога или педагога; 8)
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9) да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат је дужан да
положи испит за директора у року од две године поче-
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вши од дана ступања на дужност); 10) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима,11) доказ о резултату стручно - педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), кандидат који је претходно обављао дужност директора установе , дужан је да достави резултате стручно- педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави:
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе, оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије; потврде из Привредног суда као доказ
под тачком 4 и 5 као и потврду предвиђену пот тачком
3 - доставља кандидат; доказ о познавању српског језика као и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; оверену копију
уверења о положеном стручном испиту или лиценци;
потврду да кандидат има осам година радног искуства
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарујећег образовања - оригинал. Потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је лице
обављало и издаје је установа у којој кандидат ради. Ако
кандидат није у радном односу, потврду издаје установа
у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања - оригинал; оригинал или оверену
копију извода из матичних књиге рођених; уколико кандидат не достави доказ о испуњености услова под тачком
9 (да има обуку и положен испит за директора установе),
његова пријава се неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности које издаје надлежна здравствена установа подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора. У складу са чланом 122 став
6 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр.88/2017) изузетно, ако се на конкурс
за директора основне школе не пријави ни један кандидат са одговорајућем образовањем за директора основне
школе из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања може да се изабере и лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
овог закона за наставника те врсте школе , дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора установе образовања и васпитања
не може да оствари предност приликом избора ако је у
току избора утврђено постојање услова из члана 7 став
5 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања. Пријаве на конкурс
са потребним доказима о испуњености услова подносе
се лично или препорученом поштом, на адресу школе,
Нови Сад, Раваничка 2, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Све потребне информације могу се добити у секретаријату школе на телефон:021/450-656. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 11.10.2017.
године поништава се за радно место: наставник
грађанског васпитања, са 35% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка одсутног запосленог.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ПУ „КОЛИБРИ“

26210 Ковачица, Јанка Булика бб

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајућа стручна спрема, лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик као језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ
о траженом образовању (оверену фотокопију дипломе); доказ издат од стране Министарства унутрашњих
послова тј. полицијске управе - Одсек за аналитику и
евиденције да није осуђиван правноснажном пресудом
за наведена кривична дела; уверење о држављанству
РС (оригинал); извод из матичне књиге рођених. Доказ
о испуњењу услова из тачке 2 конкурса прибавља се
пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса и назнаком „За конкурс“ слати на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“
26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор социологије

са 31% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са јавне функције
УСЛОВИ: професор социологије односно дипломирани
социолог; професор филозофије и социологије; дипломирани политиколог наставни смер; дипломирани
политиколог за друштвено-политичке односе; мастер
правник. Пријаве и документа о испуњености услова
конкурса (копија дипломе и уверење о држављанству)
доставити школи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Економско-трговинска школа „Паја
Маргановић“ Панчево, Ослобођења 25. Услови конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08), члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/17).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел/факс: 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Уколико се
подносе фотокопије докумената, морају бити оверене.
Докази о испуњености услова из тачке1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 о
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са децом и ученицима, лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати треба да доставе на
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
26220 Ковин
Трг Жарка Зрењанина 10
тел./факс: 013/742-81

Медицинска сестра на превентиви
на одређено време, до повратка
запослене са трудничког боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије,
односно основне академске студије) односно на студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем
у области медицинских наука, положен стручни испит и
пасивно знање рада на персоналном рачунару; да кандидат има психофизичку и здраствену 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 дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС,
диплому или уверење о стеченом образовању. Наведена документа се подносе у оригиналу или фотокопији
која морају бити уредно оверена. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности, а
уверење о психофизичкој и здравственој способности
за рад са децом подноси изабрани кандидат пре заклучења уговора о раду. Пријаве за слободно радно место
послати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете на разматрање.

ПИРОТ
ОШ „8. СЕПТЕМБАР“

Наставник енглеског језика

18300 Пирот, Данила Киша 21

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно члану 140 став 1-2 Закона о основама
система образовања и васпитања и и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно до
31.08.2018. године

на одређено време (замена)

Педагошки асистент

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и завршена уводна обука за педагошког асистента, према Правилнику
о програму обуке за педагошке асистенте („Сл. глас-
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ник РС”, број 11/10). Поред општих услова прописаних
законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи. Уз пријаву
на конкурс и пријавни формулар кандидат доставља
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење МУП-а да није осуђиван,
на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

12000 Пожаревац, 6. личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник разредне наставе
на одређено време

Библиотекар

на одређено време, са 20% радног
времена

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и
врста образовања морају бити у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник
који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142
ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да поседује уверење
о држављанству (у оригиналу или овереној копији);
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимања малолетног лица,
запуштања и злостављања малолетног лица или родоскрвнућа, за кривично дело примања и давања мита.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз захтев кандидат доставља: oверен препис (копију)
Бесплатна публикација о запошљавању

дипломе о завршеном образовању са исправом којом
се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); кандидат мора да зна српски језик. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са
Законом о високом образовању, односно образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник“ бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона.
Кандидат треба да поседује уверење о држављанству
(у оригиналу или овереној копији); психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора
о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштања и злостављања
малолетног лица или родоскрвнућа, за кривично дело
примања и давања мита. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци - оригинал или оверена копија). Кандидат мора
да зна српски језик. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
31337 Прибојска Бања
тел. 033/2451-118

Наставник немачког језика

са 44,44% радног времена, на
одређано време до повратка
запослене са трудничког боловања и
одсуства ради неге детета, а најдуже
до краја школске 2017/18. године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има прописану стручну спрему за извођење наставе немачког језика у основној школи, у складу са чланом 3 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гл. РС” број 55/13), да је професор, односно дипломирани филолог за немачки језик
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил немачког језика), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил немачког језика). Кандидат у
складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање; да има психичку
физичку и здравствену способост за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријама у радни однос и проверавују се приликом рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1 и 3, 5
овог члана саствни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Комисија упућује кандидате који
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидат накнадно бити обавештен. Кандидати попуњавају
пријемни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, у складу са одредбама чл. 154
и 155 Закона о основама система образовања и васпитања, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“

Радоиња, 31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122, чланом 123
став 14 и став 15, чланом 140 став 1 тачка 1 и 2, став 2
и чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017), и Правилником за избор директора установа образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015): да
поседује одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 тачка 1 и 2 и став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из научне, односно стручне области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 3) лице из става 1 тачка
1 подтачка 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
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вања; да је савладао обуку и да има положен испит за
директора установе; да има дозволу за рад (положен
стручни испит - лиценца), за наставника, педагога или
психолога.
ОСТАЛО: 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, односно стручном испиту,
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања
(оригинал), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 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 (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), потписану изјаву о сагласности да школа може прибавити за
датог кандидата доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (у изјави о сагласности обавезно навести име
и презиме лица које даје сагласност), оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, оверену фотокопију. Доказ да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа (суда,
органа општинске-градске управе, јавног бележника).
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о
избору директора у складу са законом. Пријаве са овом
документацијом се не враћају и задржавају се у архиви
школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не могу бити старије
од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању свих
услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти
препорученом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора“, на адресу школе или донети лично на
адресу школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
Прибој
тел. 033/2451-035

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
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цијалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године или одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; односно, кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање на студијама првог степена,
студијама другог степена, студијама у трајању од три
године, вишим образовањем, односно са одговарајућим
средњим образовањем у складу са посебним законом.
Потребно је да кандидат испуњава и услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017), и то: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, занимање
медицинска сестра - васпитач. Потребно је да кандидат испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“,
број 88/2017), и то: да кандидат 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 дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, у складу
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/2017).
ОСТАЛО: Кандидати уз одштампани пријавни формулар на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију
дипломе, односно уверење да поседују одговарајуће
образовање; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“. број 88/2017); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“.

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има прописану стручну спрему, средња стручна спрема у трогодишњем
трајању; да кандидат у складу са чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања испуњава следеће услове: 1. одговарајуће образовање, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5.
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријама у радни однос и проверавају се у току
рада. Доказ о испуњености услови 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. Комисија упућује кандидате који су изабрани, у року од 8 дана, на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати накнадно бити обавештени. Кандидати попуњавају
пријаву на формулар на заваничној интернет страници
Министарства просвете, у складу са одредбама чл. 154
и 155 Закона о основама система образовања, а потпуну
документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају установи. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положена обука из
Интегралног програма обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих; држављанство
РС; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Потребна документација: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома
о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија).
Уверење о неосуђиваности школа тражи по службеној
дужности, а уверење о психофизичкој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат. Напомена: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
и одштампани примерак достављају школи уз осталу
потребну документацију. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020, 381-065

ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ“
Кратово
31337 Прибојска Бања
тел. 033/46-084

Наставник физичког васпитања

Ложач (са 88% радног времена)
и помоћни радник (са 12% радног
времена)
на одређено време ради замене, до
повратка запослене са боловања
дужег од 60 дана, а најдуже до краја
школске 2017/18. године

на одређено време преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
директора школе, у првом мандату, са
10% радног времена или 2 наставна
часа недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба поред општих услова прописаних Законом о раду да испуњавају и следеће услове:
да имају одговарајуће образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и врсти
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Наука и образовање
образовања наставника, стучних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник”, бр.15/2013 и 11/2016); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом
на конкурс доставити оригинале или оверене фотокопије: диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о неосуђиваности; уверење о
држављанству; уколико кандидат није стекао образовање на српском језику у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; извод из матичне књиге рођених. Пријаве доставити на адресу школе: Гимназија, Куршумлија, Карађорђева 2 у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације могу се добити путем телефона
027/389- 020 или 381-065.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 3 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 49 став 2
Правилника о организацији и систематизацији послова
и радних задатака у ОШ „Доситеј Обрадовић” у Смедереву. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у раматрање. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе (или уверења) о стеченом образовању, уверење о држављанству и потврду надлежног
органа у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време, са 50% радног
времена, односно 10 сати недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о
основама система образовања и васпитања и чланом
3 тачка 1 став Б Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у раматрање. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству.

Посао се не чека,
посао се тражи

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Професор италијанског језика

44% ангажовања, на одређено
време до повратка радника са друге
дужности
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
италијански језик и књижевност, мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил италијански језик и књижевност),
без обзира на радно искуство.

Професор солфеђа у издвојеном
одељењу
50% ангажовања, у Лугавчини,
на одређено време, најдуже до
31.08.2018.

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење музички
педагог, дипломирани музички педагог, академски музичар - педагог, професор солфеђа и музичке културе,
професор солфеђа, мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог, без обзира на радно искуство.

Професор солфеђа

50% ангажовања, на одређено
време до повратка радника са друге
дужности
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење музички педагог, дипломирани музички педагог, академски музичар педагог, професор солфеђа и музичке културе, професор
солфеђа, мастер теоретичар уметности, професионални
статус - музички педагог, без обзира на радно искуство.

Професор социологије

5% ангажовања, на одређено време
до повратка радника
УСЛОВИ: професор социологије, односно дипл. социолог, професор филозофије и социологије, дипломирани
политиколог, наставни смер, дипломирани политиколог
за друштвено-политичке односе, мастер социолог, без
обзира на радно искуство.

Професор филозофије

10% ангажовања, на одређено време
до повратка радника
УСЛОВИ: професор филозофије, дипломирани филозоф, мастер филозоф, без обзира на радно искуство

Наставник физике

на одређено време, са 90% радног
времена

Васпитачица

на одређено време, за рад у Ракинцу
УСЛОВИ: Поред општих услова потребно је да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицама; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
120 став 1 тачка 3, и да испуњавају услове утврђене
члановима 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају оригинал
или оверену фотокопију дипломе и оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старију
од 6 месеци). Школа прибавља доказ да кандидат није
осуђиван и доказ да је кандидат способан за рад са
ученицима. Пре закључења уговора о раду изабрани
кандидат доставља лекарско уверење. Пријаве се достављају на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Спремачица

на одређено време, за рад у Новом
Селу

Ложач

на одређено време, за рад у Новом
Селу
УСЛОВИ: Поред општих услова потребно је да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицама; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
120 став 1 тачка 3, и да испуњавају услове утврђене
члановима 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају оригинал
или оверену фотокопију дипломе и оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старију
од 6 месеци). Школа прибавља доказ да кандидат није
осуђиван и доказ да је кандидат способан за рад са
ученицима. Пре закључења уговора о раду изабрани
кандидат доставља лекарско уверење. Пријаве се достављају на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

Наставник грађанског васпитања

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне школе, лице које испуњава услове за
стручног сарадника стручне школе, дипломирани етнолог, етнолог - антрополог, професор одбране и заштите,
без обзира на радно искуство.

Оглас објављен 01.11.2017. у публикацији
„Послови“ допуњује се у погледу трајања конкурса, тако што се додаје: Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У делу ОСТАЛО бришу се
речи „као и да није под истрагом”. У осталом
делу оглас је непромењен.

20% ангажовања, на одређено време
до повратка радника

ОСНОВНА ШКОЛА
„II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“

11325 Марковац, 8. октобар 10
тел/факс: 026/4861-006, 4861-030
e-mail: osmarkovac@gmail.com

Наставник разредне наставе

на одређено време за рад у ИО школе
у Новом Селу

Наставник разредне наставе

на одређено време за рад у Марковцу

Наставник разредне наставе

на одређено време за рад у Пиносави
Бесплатна публикација о запошљавању

Психолог

на одређено време, са 50% радног
времена

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање

СОМБОР
ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник психологије

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

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најдуже до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: одговарајући степен и врста школске спреме:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по прописима који уређују 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; звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017); образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - одговарајуће уверење прибавља
школа по службеној дужности; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву
подносе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); биографију (CV). Уверење
да кандидати нису осуђивани је саставни део пријаве
на конкурс. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору наставника конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата који упућује на претходну
проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са потребном документацијом се достављају поштом на адресу школе или се лично предају
секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од
објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

25212 Алекса Шантић
VII војвођанске бригаде бб
тел. 025/5838-120

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) као и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015). Дужност директора школе може да обавља
лице које има; 1. одговарајуће образовање из члана 140
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став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника основне школе, за педагога и психолога: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије студије) и то: а) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године.
Лице из тачке 1) подтачка б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем, дужност директора школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника основне
школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, 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; 2. дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. обуку и положен
испит за директора установе; 4. најмање осам година
рада у установим на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5.
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - одговарајуће уверење
прибавља школа по службеној дужности; 7. држављанство Републике Србије; 8. зњање српског језика (језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност, Директору који не положи
испит у року од две године престаје дужност директора. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом доставља установи. Уколико до дана објављивања конкурса Министарство није
направило апликацију за преузимање пријавног формулара, кандидат доставља пријаву у слободној форми.
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве
на конкурс. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију дозволе за
рад наставника и стручног сарадника (испит за лиценцу,
односно стручни испит); оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе; оригинал или
оверену фотокопију уверења да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори
или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверену
копију доказа о неосуђиваности (тачка 6 из услова конкурса), издат од полицијске управе или суда (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија доказа
да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из чл. 7
став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); оригинал извода из матичне књиге рођених;

доказ о знању српског језика, односно језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику) - оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад; доказе о резултату стручно-педагошког надзора - извештаји просветног саветника (уколико је вршен надзор, кандидат је дужан да
извештај истог достави - оверена фотокопија); уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обаљало
дужност директора установе дужно је да поред претходно наведеног доказа о стручно-педадгошком надзору, достави и резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оверена
фотокопија). Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из чл. 7 став 4 Правилника о
ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује
испуњеност услова за избор директора прописаних чл.
139 и чл. 140 став 1 и 2 и изузетно и став 3 Закона, а
који су наведени у делу услова за избор директора. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”, на адресу школе са
назнаком “Конкурс за директора”.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Редовни професор за ужу научну
област Историјске науке
УСЛОВИ: За избор у звање и заснивање радног односа:
VII степен стручне спреме, научни назив доктор историјских наука. Кандидати морају испуњавати и остале
услове предвиђене Законом о високом образовању,
Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Статутом и општим актима Педагошког факуклтета
у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије
диплома свих нивоа студија са додацима диплома,
попуњен образац биографских података (преузети са:
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje), приложен у штампаној и
електронској форми, библиографију објављених радова и саме радове и уверење о некажњавању (МУП).
Пријаве са документацијом достављају се Педагошком
факултату у Сомбору, Подгоричка 4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Поступак избора кандидата у звање
и заснивање радног односа спроводи се у складу са
одредбама Закона о високом образовању, одредбама
Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и
Статута и општих аката Факутета.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО“
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/2451-263

Наставник географије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка привремено
одсутног запосленог, а најкасније до
25.08.2021. године
УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ;
професор географије и историје; дипломирани професор биологије и географије; дипломирани професор
географије и информатике; професор биологије - географије; професор физике - географије; професор географије - информатике; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ - мастер; мастер
географ; мастер професор географије; мастер професор биологије и географије; мастер професор географије и информатике; лице са одговарајућим образовањем у смислу чл. 3 став 2 Правилника о степену и
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Наука и образовање
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају
завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије
или двопредметне студије географије и информатике.
Обавезно образовање је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
вискошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидат је у обавези да приложи следећа документа,
у оригиналу или овереној копији: пријавни формулар
попуњен и одштампан са интернет странице Министарства (ако на интернет страници Министарства до дана
предаје документације кандидата не буде постављен
формулар, кандидат може доставити пријаву са биографијом у слободној форми); диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; уверење
о држављанству Републике Србије; доказ о познавању
српског језика подносе само кандидати који нису стекли
образовање на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који буде изабран у обавези је да пре закључења уговора о раду за документа
која је приложио као оверену копију достави на увид
оригинална документа. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
22410 Пећици, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 140 ст. 1, 2 и 3 и чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017), и то:
да имају одговарајуће образовање за васпитача или
стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета) и да имају најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања или образовање за васпитача или стручног сарадника стеченим
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и да имају најмање
осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања или васпитач 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 и да имају најмање десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
Бесплатна публикација о запошљавању

у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије, да
знају српски језик - језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; да имају лиценцу, односно дозволу
за рад; да имају обуку и положен испит за директора
установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
приложе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
директора установе, потврду о радном стажу у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику,
уверење односно извод из казнене евиденције да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење основног и вишег суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак
(оригинал или оверена фотокопија не старије од шест
месеци); радну биографију, односно кратак преглед
кретања у служби са биографским подацима и предлогом програма рада директора предшколске установе,
уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (не старије од 6 месеци) се подноси пре
закључења посебног уговора о међусобним правима
и обавезама. Пријава која не буде садржала уверење
о положеном испиту за директора неће се сматрати
непотпуном, али изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за директора установе“. Сва потребна обавештења могу се добити код секретара установе,
на број телефона: 022/436-052.

СУБОТИЦА

на безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 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. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом
образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, краћу биографију. Тражене доказе
кандидати достављају у овереној фотокопији. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о психофизичким способностима за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање и подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће прибавити по службеној дужности од
надлежне полицијске управе МУП-а за изабраног кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити
обавештени сви кандидати, у складу са законом. Контакт телефон: 024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

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

Наставник за избор у звање
предавача и заснивање радног
односа из поља педагошких наука,
ужа научна област Педагогија
методике (Методика развоја говора
и Методика упознавања околине)
за извођење наставе на српском и
мађарском језику, са 50% радног
времена, на одређено време од 5
година

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са са функције, а
најдуже до 25.11.2018. године

Педагог

УСЛОВИ: учитељски факултет - специјалиста дидактичко-методичких наука, филозофски факултет - група за
педагогију (специјалиста), објављени стручни радови и
способност за наставни рад. Остали услови су утврђени
Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у складу са којима ће бити извршен избор
између пријављених кандидата.

УСЛОВИ: послове стручног сарадника могу да обављају:
школски педагог, професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. На основу чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017), кандидат треба да: има одговарајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-

ОСТАЛО: 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, 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,
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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. Пријаве на
конкурс подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији о запошљавању „Послови”, на адресу: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска
67. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми (на компакт диску). 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.

ОШ „СВЕТИ САВА“
24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 139, 140, 142 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), које
је стекао 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 групу предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трандициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су утврђивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника истручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испит из
педагодије психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат треба
да поседује: држављанство РС (уверење о држављанству - оригинал или оверена копија), психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора
о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања и давања мита. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уз
захтев потребно је доставити оверен препис дипломе
о завршеном образовању, исправа коју издаје високошколска установа а којом доказује да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ из високошколске установе да су у току
студија положили испите из педагогије и психологије;
извод из МКР; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци) и да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања
о избору наставника Конкурсна комисија ће извршити
ужи избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши служба за пословање запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О времену и
месту провере изабрани кандидати ће бити накнадно
обавештени. Пријаву на конкурс слати на адресу школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ШАБАЦ
ОШ „МАЈУР“

15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник разредне наставе

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40%
радног времена
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа утврђени
су чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник“, број 88/17). У радни однос
у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: има одговарајуће
високо образовање (сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања и „Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи „Сл. гласник - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
поднесу: оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем факултету, уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци), доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Доказ о психофизичкој способности кандидат прилаже пре закључивања
уговора о раду. Доказ о знању српског језика и језика
на којем остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства за рад, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају на горенаведену адресу школе или у секретаријат школе, од 8 до 12 часова.

В РА Њ Е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”
17501 Врање, Моше Пијаде бб

Професор масаже - вежбе

за 25% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне са
породиљског боловања
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, виши
физиотерапеут, струковни терапеут, струковни физиотерапеут, специјалиста струковни козметичар естетичар, струковни козметичар естетичар, специјалиста
струковни физиотерапеут, виши естетичар козметичар,
дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из ове
тачке треба да има предходно стечено образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор масаже - настава у блоку
за 14,28% радног времена, на
одређено време до повратка одсутне
са породиљског боловања

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, виши
физиотерапеут, струковни терапеут, струковни физиотерапеут, специјалиста струковни козметичар естетичар, струковни козметичар естетичар, специјалиста
струковни физиотерапеут, виши естетичар - козметичар, дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из
ове тачке треба да има предходно стечено образовање
у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор здравствене неге и
рехабилитације - вежбе

за 10% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне са
породиљског боловања
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, струковни
терапеут, струковни физиотерапеут, струковни радни
терапеут, виши физиотерапеут, специјалиста струковни физиотерапеут, специјалиста струковни радни терапеут, дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из
ове тачке треба да има предходно стечено образовање
у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор грађанског васпитања

за 10% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне са
породиљског боловања
УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника
одговарајуће стручне школе, лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе - школског
педагога или школског психолога, односно андрагога,
дипломирани етнолог, етнолог - антрополог, професор одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе
наставу, ако су похађала један или више од следећих
програма: Обука за наставника грађанског васпитања,
Интерактивна обука/тимски рад, Ни црбно ни бело,
Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава/учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори или
зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни
клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање
деце, Здраво да сте.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да кандидати нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља установа), да имају држављанство Републике Србије, да знају
језик на коме се оставрује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству - не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење
из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставлља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати са назнаком „За конкурс”, на адресу школе: Медицинска школа „Др Изабел Емсли Хатон”, Моше
Пијаде бб, 17501 Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Професор српског језика

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 3/2017), а у складу са члановима 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017).

ВРШАЦ

ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ да је кандидат положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија), уколико је образовање стекао на страном језику. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
(лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок
за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
e-mail: osolgapetrov@gmail.com
тел. 013/801-905

Библиотекар

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова библотекара може бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),
односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Такође,
лице које се прима у радни однос мора испуњавати и
услов у погледу степена и врсте стручне спреме утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017).
ОСТАЛО: Кандидати за пријем у радни однос попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страни
министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи
краћу биографију и уз коју су приложени следећи докази, у оригиналу или овереној фотокопији: лична карта,
диплома о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије (издато у последњих 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће кандидати који буду ушли у ужи избор бити
накнадно обавештени. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити путем телефона 013/801-905.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-343
e-mail: osboljevac@beotel.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
одсуства ради неге детета и одсуства
ради посебне неге детета, за рад у
матичној школи у Сокобањи
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 24
Закона о раду („Сл. гланик РС“ бр. 74/14) за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава и посебне
прописане одредбама чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр.
88/2017) и Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службани
гласник - Просветни гласник”). Кандидат уз пријаву
треба да приложи и следећа документа: уверење о
држављанству; оверену копију дипломе о стручној
спреми; доказ о испуњености услова из чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (посебна
потврда да је у току студија положио испите из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, образовање стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; извод из
матичне књиге рођених.

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ

Професор географије

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор енглеског језика

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

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог
у првом циклусу основног образовања,
у издвојеним одељењима Луково и
Јабланица, са 30% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор филозофије

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове на основу члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017): да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;

да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
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. Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина. Кандидат уз пријаву са кратком биографијом доставља следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању) - не старије од шест месеци; доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не старије од шест
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија) - не старије од шест месеци; доказ да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; сматраће се да кандидат има
поменуто образовање и уколико достави доказ да је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
(фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу (потврду о положеном
испиту). Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у
року од 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“,
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Административни радник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
30% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице:
ако има завршену средњу школу економске струке у
трајању од четири године (оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи кандидат подноси уз
пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије
(оригинал уверење о држављанству које није старије
од 6 месеци кандидат подноси уз пријаву на конкурс);
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење Министарства унутрашњих послова кандидат подноси уз пријаву на конкурс, не старије од дана објављивања конкурса). Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом слати поштом на горенаведену адресу.
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ОСНОВНАШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник математике

у другом образовном циклусу, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 89%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017), члану 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), као и да испуњава
истоветно утврђене услове у општим актима школе, и
то: да има одговарајуће високо образовање, те да има
следећи стручни назив за занимање за радно место:
професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и
примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена
математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер
професор информатике и математике, дипломирани
професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и
физике односно математике и информатике.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017), члану 2 став 1 тачка Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник, бр. 11/12, 15/13, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017), као и да испуњава истоветно
утврђене услове у општим актима школе, и то: да има
одговарајуће високо образовање, те да има следећи
стручни назив за занимање: рофесор 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.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
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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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да су држављани РС; да
знају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад;
да су пунолетни; да имају извршену проверу посебних
способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. У пријави на конкурс кандидат је дужан да приложи: 1) одштампани примерак пријавног формулара који
се попуњава на званичној интернет страници Министарства, 2) фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3) додатак дипломи или потврду високошколске
установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ; 4) уверење
о држављанству; 5) извештај о извршеном лекарском
прегледу доставља се пре закључења уговора о раду
од стране изабраног кандидата; 6) извештај из казнене
евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дужности; 7) извод из матичне књиге рођених; 8) кандидати са вишом стручном спремом достављају потврду
о заснованом радном односу на неодређено време и о
трајању истог у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају бити оверене, а документа под
тачкама 4 и 7 не старија од шест месеци. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА И СРЕДЊА
ШКОЛА „9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Основно образовање и васпитање

Наставник дефектолог

продужени боравак, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник дефектолог

целодневна настава, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, ултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) претходног
става мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи. У недостатку пријавног формулара кандидати достављају пријаву
на конкурс. Уз одштампани пријавни формулар односно
пријаву на конкурс, кандидат је дужан да достави следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена; оверену
фотокопију уверења или потврде о неосуђиваности за
горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа; оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику, доставља оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на српском језику или
оверену фотокопију уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Одштампани пријавни формулар
односно пријаву на конкурс, са документацијом траженом конкурсом, а којом се доказује испуњеност услова
за пријем у радни однос за рад на оглашеним радним
местима, кандидати достављају на адресу: Основна и
средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком „За конкурс“, путем поште или
лично, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, односно пријавни формулари, неће се разматрати.

Наставник индивидуалне наставе логопед
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
прописаних чланом 24 став 1 Закона, о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
- одлука УС), кандидат треба да испуњава и следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. За рад у основној
школи за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју - ментално ометених у развоју, кандидат
треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је стекао одговарајуће
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ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

23000 Зрењанин, Народног фронта 1

А) Наставник стручног предмета
Електроника у енергетици

у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на српском
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
15% радног времена
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
елеткротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016 и 2/2017), лице које конкурише
за радно место наставника предмета електроника у
енергетици треба да је: 1) дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови енергетског одсека; 2)
дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике; 3) професор електротехнике, смер
јаке струје; 4) дипломирани инжењер електротехнике,
смерови електронике и аутоматике 5) дипломирани
инжењер електронике, смерови електронике и аутоматике 6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у
области електротехнике и рачунарства, на студијским
програмима из области енергетике.

Б) Наставник стручног предмета
Мерења у електроници

у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на српском
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
15% радног времена
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
елеткротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016 и 2/2017), лице које конкурише за
радно место наставника предмета мерења у електроници треба да је: 1) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; 2) дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски; 3)
дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике; 4) дипломирани инжењер
рачунарства; 5) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације; 6) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у
области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из области енергетике; 7) мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене
основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже
и комуникације; 8) дипломирани инжењер мехатронике
- мастер; 9) дипломирани инжењер електротехнике и
рачунарства

В) Наставник економике и
организације предузећа

у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
20% радног времена
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
елеткротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016 и 2/2017), лице које конкурише
за радно место наставника економике и организације
предузећа треба да је:1) дипломирани економист; 2)
дипломирани инжењер организације рада; 3) дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; 4) мастер
економиста, претходно завршене основне академске
студије у области економије.
ОСТАЛО: услови - члан 139 став 1 Закона прописује да
у радни однос у школи може да буде примљено лице,
под условима прописаним законом и то ако: 1) има
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
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здравствену способност за рад са ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад Докази о испуњености услова под тачком
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања
наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 7 и члан
142 Закона). Наставник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. У складу са чланом 141 став
7 послове наставника и стручног сарадника, може да
обавља лице које је 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. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142
став 1 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. Образовање из претходног
става 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. Сматра се
да наставник, који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из члана
142 став 1 Закона. Потребна документација: оверена
фотокопија одговарајуће дипломе, кандидат подноси
уз пријаву на конкурс; послове наставника, може да
обавља лице које је 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. За
послове под тачком А) и Б) потребно је стечено образовање из српског језика односно положен испит из српског језика а за посао под тачком В) стечено образовање
из мађарског језика тј. положен испит из мађарског
језика (доказ о испуњености услова - оверену фотокопију кандидат подноси уз пријаву на конкурс). Уверење
Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3 Закона. Уверење не сме бити старије од дана
објављивања конкурса, подноси се уз пријаву на конкурс. Оригинал уверење о држављанству Републике
Србије, које није старије од 6 месеци, кандидат подноси уз пријаву на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаву за
конкурс са документацијом доставити на адресу ЕГШ
„Никола Тесла” 23000 Зрењанин, Народног фронта 1,
са назнаком “За конкурс”.

Национална служба
за запошљавање

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник клавира

послови клавирског сарадника,
са 50% радног времена, за рад
у основној музичкој и у средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене запослене која обавља
дужност директора Музичке школе

Наставник клавира

послови наставника клавира у
основној музичкој и у средњој
музичкој школи, на одређено време
ради замене запослене која обавља
дужност помоћника директора

Наставник клавира

послови наставника клавира и
клавирског сарадника, у основној
музичкој и у средњој музичкој школи,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник виолине

послови наставника виолине, са 55%
радног времена, за рад у основној
музичкој и у средњој музичкој школи,
на одређено време ради замене
запослене која обавља дужност
помоћника директора

Наставник виолине

послови наставника виолине, са 35%
радног времена, за рад у основној
музичкој и у средњој музичкој школи,
на одређено време ради замене
запосленог за време коришћења
неплаћеног одсуства

Наставник историје музике са
упознавањем музичке литературе и
теорије музике
послови наставника историје музике
са упознавањем музичке литературе,
за рад у средњој музичкој школи са
40% радног времена и наставника
теорије музике у основној музичкој
школи са 5% радног времена,
на одређено време ради замене
запослене која обавља дужност
помоћника директора школе

Наставник харфе

послови наставника харфе, за рад у
основној музичкој школи, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник солфеђа и историје
музике са упознавањем музичке
литературе

послови наставника солфеђа, за рад
у основној школи са 80% радног
времена и наставник историје музике
у средњој школи са 20% радног
времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања
УЛСОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима прописаним
законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
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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.
Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 Закона.
Докази о испуњености услова из става 1 тачка 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
У недостатку пријавног формулара кандидати достављају
пријаву на конкурс. Ближи услови у погледу степена и врсте
образовања наставника за послове за које је конкурс расписан предвиђени су Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13,
6/14, 5/15 - др. правилници), односно Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 18/13):
За радно место наставника клавира у основној школи: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста;
мастер музички уметник, професионални статус клавириста.
За радно место наставника клавира у средњој школи: дипломирани музичар - усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијанист;
мастер музички уметник - професионални статус: клавириста.

За радно место клавирска сарадња у средњој школи: дипломирани музичар - усмерење пијаниста: дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш;
дипломирани музичар чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички уметник - професионални статус:
клавириста, оргуљаш или чембалиста.
За радно место клавирска сарадња у основној школи: дипломирани музичар - усмерења пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш;
дипломирани музичар - чембалиста; академски музичар
пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар
чембалиста; мастер музички уметник - професионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста.
За радно место наставник виолине у средњој школи:
диплом. музичар - усмерење виолиниста; диплом. музичар виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички
уметник - професионални статус: виолиниста.
За радно место наставника виолине у основној школи: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста;
мастер музички уметник, професионални статус - виолиниста; за радно место наставник теорије музике у основној
школи: дипломирани музичар, усмерење музички педагог,
композитор, или етномузиколог, академски музичар - композитор; професор солфеђа и музичке културе; професор
солфеђа; дипломирани музички педагог; дипломирани
професор солфеђа и музичке културе; дипломирани композитор; дипломирани диригент; дипломирани музиколог;
дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар уметности, професионални статус:
музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог;
мастер музички уметник, професионални статус - диригент;
- мастер композитор.
За радно место наставника историје музике са упознавањем музичке литературе у средњој школи: дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог; дипломирани музиколог;
дипломирани етномузиколог; дипломирани диригент; дипломирани композитор; дипломирани музички педагог; дипломи-

рани музичар - педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; мастер теоретичар уметности
- професионални статус: музички теоретичар, етномузиколог,
музички педагог или музиколог; мастер композитор; мастер
музички уметник - професионални статус: диригент.
За радно место наставника харфе: дипломирани музичар, усмерење харфиста; дипломирани музичар - харфиста; академски музичар харфиста; мастер музички уметник,
професионални статус харфиста.
За радно место наставника солфеђа у основној школи: дипломирани музички педагог; дипломирани музичар,
усмерење музички педагог; професор солфеђа; професор
солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар уметности, професионални статус музички педагог.
За радно место наставника историје музике са упознавањем музичке литературе у средњој школи: дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог; дипломирани музиколог;
дипломирани етномузиколог: дипломирани диригент; дипломирани композитор; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар - педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; мастер теоретичар уметности
- професионални статус: музички теоретичар, етномузиколог,
музички педагог или музиколог; мастер композитор; мастер
музички уметник - професионални статус: диригент.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да поднесе: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом прибавља школа по службеној дужности, а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставиће се пре закључења уговора; радну биографију - пожељно. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Највећа понуда слободних послова
на једном месту
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Први утисак је најважнији
будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању
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Посао се не чека, посао се тражи
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Национални дијалог за запошљавање младих

НОВИ ПРИСТУПИ, НОВИ ИЗАЗОВИ
На конференцији о запошљавању младих било је речи и о развоју предузетништва,
подстицању вршњачких пројеката и иницијатива, развоју хабова и инкубатора који
младима пружају шансу да реализују своје пословне идеје, али и о системским реформама,
као што је увођење елемената дуалног образовања у просветни систем

Н

ационални дијалог о запошљавању
младих, на којем је било речи о
иновативним приступима и новим
изазовима на путу унапређења запошљавања младих у Србији, одржан је у
„Мадленијануму“ у Земуну. Скуп је наставак
и унапређење локалних дијалога о тој теми и
био је прилика да се унапреде постојећи модели и мере за унапређење запошљивости
младих у Србији.
Као део Националног дијалога спроводи се кампања „Бирам да се покренем“, са
циљем да се младима пружи подршка да
се активирају и преузму иницијативу и одговорност за лични и професионални развој.
„У циљу брже и квалитетније интеграције младих у свет рада спроводе се мере
активне политике запошљавања, које се
планирају кроз годишњи Национални акциони план запошљавања. Током ове године
у програме и мере активне политике запошљавања укључено је 42.317 младих до 30
година старости“, рекао је на конференцији
„Национални дијалог за запошљавање младих - нови приступи, нови изазови“ министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. Он је додао да је
највећи број незапослених младих укључен
у мере активног тражења посла, како би се
упознали са стањем на тржишту рада и обучили да активно траже посао.
„У оквиру мера које подразумевају значајнија финансијска средства која се дају
послодавцу, око 3.500 младих искористило
је стручну праксу, 2.902 је завршило обуку
за покретање сопственог посла, а субвенцију
за то је добило 846 пријављених. Анализе
нам показују да предузетништво код младих треба и даље стимулисати“, истакао је
Ђорђевић. Министар је напоменуо да је у
току израда Националног акционог плана
запошљавања за следећу годину, као и да ће
се, поред већих издатака за запошљавање
и преквалификацију, спровести и анализа
тржишта рада у Србији, како би се тачно утврдило која занимања су потребна. С тим у
вези Ђорђевић је поменуо пилот-пројекат за
преквалификацију 100 младих у ИТ сектор и
план да још 900 буде преквалификовано за
ову најбржерастућу индустрију.
„Процене су да ће до 2020. године бити
50.000 младих који ће радити у ИТ области.
Ту има простора за њих и зато треба осмислити стратегије које ће повезивати образовање младих са професијама будућности“,
рекао је министар и додао да ће Влада и
даље бити усмерена на оснаживање младих,
креирање програма стручне праксе, подстицање предузетништва, преквалификација и
других активности, које ће допринети бољем
позиционирању младих на тржишту рада и
смањењу незапослености.
О значају развоја ИТ сектора, увођења
нових технологија и дигитализације говорио
је и Ненад Поповић, министар за иновације
и технолошки развој, који је истакао и да ће
Бесплатна публикација о запошљавању

један од приоритета бити развој женског предузетништва.
Поповић каже да су иновације велика
шанса за запошљавање младих који треба да
развијају предузетнички дух још од основне
школе. „Они треба да виде значај и могућности пословне примене идеја. Желимо да
што више младих учествује у програмима
радног стажа у предузећима“, рекао је Поповић и додао да посебно треба промовисати
женско иновационо предузетништво, које је,
поред повећања техничко-технолошког унапређења пољопривреде, један од приоритета.
„Знамо да многи млади ИТ кадрови
учествују у развоју технолошких решења за
примену у светској индустрији. Уложићемо
напор да се развијају могућности за нову реиндустријализацију и нову платформу дигиталне индустрије у Србији“, навео је Поповић.
Са циљем унапређења положаја младих
и стварањем разноврснијих шанси за њихово
запошљавање и самозапошљавање, у нашој
земљи се већ годинама реализују пројекти Не-

мачке развојне сарадње, Швајцарске агенције
за развој и сарадњу, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Владе Републике Србије. Тако је кроз Немачку развојну
сарадњу до сада у Србију инвестирано преко
1,7 милијарди евра, а једна од приоритетних
тема тицала се управо запошљавања младих.
Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ бавила се унапређењем положаја
младих кроз више пројеката: професионалну
оријентацију, реформу стручног образовања и
подстицање запошљавања младих.
Амбасадор Савезне Републике Немачке
у Србији, Његова екселенција Аксел Дитман,
истакао је важност усклађивања потреба
привреде и младих који су или у процесу
школовања или у транзицији између образовања и посла.
„Влада Србије имала је слуха за овакве
идеје и веома озбиљно је приступила модернизацији образовног система, па ћемо
са својим партнерима наставити да радимо
на промовисању добрих примера и успешних пракси“, казао је Дитман и најавио скоро
формирање установе која ће пружати подршку развоју стартапова у Србији. Он је указао
да образовање треба да буде усклађено са потребама тржишта и да млади треба више да
се едукују у области предузетништва, како
би сами постали послодавци.
На конференцији „Национални дијалог
за запошљавање младих - нови приступи,
нови изазови“ било је речи и о ефектима подстицања развоја предузетништва и социјалног предузетништва, вршњачких пројеката
и иницијатива, развоја хабова и инкубатора,
који младима пружају шансу да реализују
своје пословне идеје, али и о системским реформама, као што је увођење елемената дуалног образовања у просветни систем.
Национални дијалог за запошљавање
младих покренут је пре две године са циљем
да се унапреди пракса запошљавања младих
кроз нове моделе и да се анализира њихова
Јелена Бајевић
успешност.
08.11.2017. | Број 750 |
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Бесплатне обуке за онлајн пословање

КОРАК ПО КОРАК

Предузетници имају прилику да сазнају који су потенцијали интернета за развој
пословања, али и како им он може помоћи да покрену нове послове

Ф

ондација „Регистар националног интернет домена Србије“
(РНИДС) наставља да организује бесплатне едукације за
предузетнике широм Србије. У сарадњи са Привредном комором Србије РНИДС ће имати гостовања у пет градова током новембра и децембра, па ће тако после едукација у Бору, Лесковцу
и Врњачкој Бањи, у наредном периоду домаћини предавачима бити
Панчево, Крушевац и Ваљево.
Последња бесплатна једнодневна едукација за предузетнике
који желе да уче о пословању на интернету одржана је у Врњачкој
Бањи 24. октобра, а око седамдесет присутних послодаваца имало је
прилику да кроз четири предавања сазна који су потенцијали интернета за развој пословања, али и како им он може помоћи да покрену
нове послове.
„Уколико имате сопствени посао препорука је да домен региструјете на своју фирму. Право време је да домен региструјете чим почнете
да размишљате о пословној идеји, како бисте је на време заштитили“,
саветовао је током предавања Предраг Милићевић из РНИДС-а.
О корацима о којима треба водити посебно рачуна када креирате
пословни садржај за сајт говорио је Лазар Бошковић, оснивач и власник агенције „АгитПРОП“. „Концепт, садржај, дизајн и програмирање
– четири су корака до сајта. Правилан и јасан стил писања обавезан
је ако желите да вас потенцијални купци и публика схвате озбиљно“,
истиче Бошковић. Колико је важно да се пажљиво креира садржај и
присуство на друштвеним мрежама подсетио је Иван Билди, оснивач
и власник интернет маркетинг агенције „Likes and Cookies“.
„Постоји пут одлучивања кроз који купци пролазе од када схвате
да им одређени производ или услуга треба до саме куповине. У свакој
од тих фаза предузетник може са купцем да комуницира на различите начине и због тога је постављање циљева и планирање најважнији
део промотивних активности бизниса“, објаснила је Јелена Ожеговић
из РНИДС-а.
У оквиру серије предавања о основама пословања на интернету
РНИДС планира обуке за предузетнике у Панчеву, Крушевцу и Ваљеву.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“
(РНИДС) је независна, стручна, отворена, нестраначка, невладина и

О РЕГИСТРУ
РНИДС је основан од стране заинтересованих чланова локалне
интернет заједнице у Србији, ради изградње интернет еко-система
и испуњења заједничких општекорисних циљева. РНИДС артикулише потребе, циљеве и интересе интернет заједнице и по моделу
одоздо-на-горе ради на њиховом остваривању. РНИДС подржава вишеактерски модел управљања (multistakeholder governance),
уз укљученост заинтересованих страна у дијалогу, одлучивању и
спровођењу решења за заједничке проблеме и циљеве.
непрофитна организација, која ефикасно и транспарентно управља
регистром националних интернет домена .РС и .СРБ, у интересу свих
корисника интернета у Србији. Све додатне информације могу се добити на сајту www.rnids.rs.
Ј. Бајевић

Посао за жене са инвалидитетом

ЗЕЛЕНА НАДА

Пет жена са инвалидитетом које могу да обављају лакше послове добило је пластенике
и упутства за рад у производњи здраве хране
Женски центар у Бабушници, који предводи Каролина Стаменковић, успешно је реализовао пројекат под називом „Зелена нада“, вредан
око 5.000 долара. Пет жена са инвалидитетом које могу да обављају лакше послове добило је пластенике и упутства за рад у овој врсти производње здраве хране.
„Услов за добијање пластеника је било и регистровано пољопривредно домаћинство, али и да је конкретна особа корисник социјалне помоћи који се налази у евиденцији локалне филијале Националне службе за запошљавање. Комплетну обуку за рад у пластеницима је прошло
15 жена, али смо за сада успели да обезбедимо новац за набавку пет пластеника, па смо обрадовали кандидаткиње из удаљених села. Циљ
нам је одрживост пројекта и, наравно, његово ширење“, истиче Каролина Стаменковић. Каже и да им је, осим тога што ће особе са лакшим инвалидитетом производити
воће и поврће без пестицида и хербицида, намера да домаћинства која су добила
пластенике буду својеврстан пример за углед свима који су и сами у стању да отпочну овакву делатност на посној лужничкој земљи.
„Органски произведене намирнице ваља прерадити у сокове, џемове, пекмезе, компоте, чајеве... Што је виши степен прераде, то је већа и зарада, јер се најмање исплати на
пијацу износити сирово воће и поврће. Зато планирамо да покренемо такозвану слатку
и слану линију, односно производе који ће задовољити свачије потребе, јер ће се користити само традиционалне методе прераде, попут пастеризације, без конзерванса,
салицила и других хемикалија“, објашњава Каролина.
Пластеничка производња је у бабушничком крају још у повоју. Захваљујући предузимљивом Женском центру, ствари се померају набоље, тим пре што су све јаче
пијаце далеко од Бабушнице, па се здрава планинска храна може купити по багателним ценама. Штавише, у многим деловима ове општине нису ни чули за израз „органска производња“, којом се иначе традиционално баве деценијама, па и вековима
уназад, с обзиром да је то овде једини вид производње.
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Мали траже редовно плаћање, а велики стандард

ВОДИЧ ЗА МАЛЕ ПРИВРЕДНИКЕ
Већ неко време у Србији расте број малих и средњих предузећа. Tренутно ове компаније
заједно са предузетницима доприносе расту друштвеног бруто производа
са преко 50 одсто

П

оменути сегменти привреде се код нас из године у годину
развијају кроз отварање нових фирми, али након отварања
следе тежи послови, као што су позиционирање и опстанак
на тржишту. За многе ту може бити драгоцена сарадња са великим компанијама, а управо сарадњом „малих“ и „великих“ у Србији
бави се студија „Водич за укључивање малих и средњих предузећа и
предузетника у ланце добављача“. У пројекту су учествовали Привредна комора Србије, Развојна агенција Србије, Удружење пословних
жена и ланци маркета „Макси“ и ДИС.
Велики малопродајни ланци радо у својој понуди поред артикала масовне производње имају и специфичне производе. Све су популарнији домаћи ајвари, џемови и компоти, разни зачини, коре од
хељде, итд. Међутим, када велики ланци пожеле да својим потрошачима понуде нешто ново и ексклузивно из асортимана који нуде мали
произвођачи, често се сусрећу са препрекама. Како студија показује,
мале компаније често нису у могућности да произведу потребне количине робе или им је за то потребан дужи временски период. Да би
се овај проблем превазишао потребно је да се мале компаније удруже
и тако повећају своје капацитете, односно да своју понуду прилагоде
захтевима тржишта. Ово доприноси трансферу знања и технологија,
јер су мање компаније принуђене да прихвате стандарде пословања
које траже велики системи.

Плаћање је проблем
У Србији су рокови плаћања за испоручену робу и услуге одређени законом. Рок је 60 дана, али га мало ко поштује. Тако „Меркатор
С“ плаћа на 103 дана, а „Макси“ на 117. Велики ланци нису ту једини.
Малим произвођачима је теже да толико чекају, али то што су у великим системима пред очима потрошача има своју цену - да ли је већа
штета или корист, свако треба сам да процени.

РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ КРОЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж каже да ће
наредних година најважнија мисија бити да се дигитализују традиционалне индустрије и повежу са високотехнолошким фирмама, а у циљу обезбеђивања нових производа и услуга, унапређења
процеса рада и отварања нових радних места.
Чадеж је на конференцији „Бизнис дан Синергија 17“, коју је организовала компанија „Мајкрософт Србија“, рекао да ће ПКС заступати предлоге привредника за нове прописе који ће регулисати
дигитално пословање.
„Дигитализација не може да се уводи у поједине секторе већ
истовремено у све. У том процесу имамо подршку и сарађујемо са
свим министарствима и Кабинетом премијерке“, истакао је Чадеж.
ПКС је интегрисала податаке Агенције за привредне регистре, Републичког завода за статистику, Народне банке Србије и те интерне базе повезала са интернационалним и редефинисала производе и услуге ради бржег повезивања привреде и отварања нових
пословних мгућности. Од када је почела са увођењем дигитализације и електронског пословања, ПКС је, према речима Марка
Чадежа, издала 22 сертификата у електронском облику и 12.500
потврда и уверења у дигиталном облику.
Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић рекла је да је од прошле године повећана употреба дигиталних технологија у Србији.
„Према стопи раста извоза ових услуга, наша земља се налази
на високом десетом месту, са повећањем од 3,5 пута у односу на
2008. годину. Такође, број предузетника у области информационих
технологија је у протекле две године порастао за чак 73 одсто“,
истакла је Матићева и додала да се још увек не улаже довољно
у развој инфраструктуре, подстицај индустрије и развој кадрова
у овој области.

Бесплатна публикација о запошљавању

Када је у питању пласман робе малих предузећа и проблеми са
којима се сусрећу у пословању, доцент Економског факултета у Суботици Ненад Ђокић каже да је питање избора посредника у каналима
дистрибуције изузетно значајно за мале компаније.
„Пре него што почну са производњом оне треба да истраже шта
потрошачи на које рачунају желе, а шта оне могу понудити, и то на бољи
начин од конкуренције. При томе је јако важно тачно знати на које тржишне сегменте се рачуна и које ће место заузети у свести потрошача.
Важно је неговати однос и са дистрибутерима, јавношћу и са сопственим запосленима. Оваква пословна филозофија доводи компанију у позицију да су њени производи тражени, а то се постиже само уз одговарајуће стручне менаџере и друге кадрове“, објашњава Ђокић.

Квалитет је приоритет
Од пословне сарадње свакако и једна и друга страна очекују да
буде партнерска, дугорочна и отворена. Студија о сарадњи великих
и малих предузећа у Србији каже да велике компаније од својих добављача очекују квалитетну робу, поштовање рокова, те да стално
развијају и иновирају своју понуду у складу са захтевима тржишта,
потрошачким навикама… Осим тога, од мањих добављача се очекује
поузданост, квалитет, поштовање рокова, а често се захтевају и сертификати о управљању квалитетом.
Са друге стране, мале компаније и предузетници очекују дугорочну сарадњу, редовно измиривање обавеза и поштовање уговора о
снабдевању, те да у тој сарадњи имају перспективу будућег развоја,
односно да заједички процене у ком би правцу требало да иде развој
нових производа. Како та сарадња изгледа у пракси, објашњава Драгана Ковач, руководилац квалитета у ланцу „Гомекс“.
„Сарађујемо са малим и средњим преузећима и поштујемо све
што смо уговорима предвидели. Много је оних који желе да уђу у
круг наших добављача, а услови које морају да испуне су јасни. Поред HCPP стандарда захтевамо сертификат ISO серије о квалитету.
Такође, наши стручњаци посеђују компаније да провере да ли се све
што је сертификовано стварно примењује у пракси. Контроле су честе
и докле год је неко наш партнер, мора рачунати на то да ћемо га конторлисати“, каже Драгана Ковач.
Неће све мале компаније постати брендови препознатљиви
на тржишту и неће нудити робу која ће бити препознатљива на тржишту, али зато могу да пласирају робу преко трговачких марки, које
имају сви већи трговински ланци. Таква сарадња може да отвори пут
ка брендирању.
Извор: Dnevnik.rs
08.11.2017. | Број 750 |
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У Новом Пазару кроз два програма запослена 133 радника из категорије теже запошљивих

НОВА ЗАПОШЉАВАЊА

Директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић и градоначелник Новог Пазара
Нихат Бишевац са својим сарадницима обишли су две успешне фирме - „Мизан“ и „Elkomline“, које су уз помоћ субвенција НСЗ и Града Новог Пазара упослиле највише нових радника

У

Филијали Нови Пазар НСЗ успешно су реализована два програма за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима, након чега је
уприличена посета послодавцима који су користили ове субвенције.
Кроз први програм, који је финансиран средствима НСЗ ове године, успешно су запослена 83 лица из категорије теже запошљивих, где
су средства обезбеђена за 50 послодаваца, а износ уложених средстава је 18 милиона динара. Други програм је реализован у сарадњи
Филијале Нови Пазар НСЗ и Града Новог Пазар и спроведен на основу
Локалног акционог плана запошљавања, а по коме је запослено 50
нових радника код 36 послодаваца, док је износ уложених средстава
био 10 милиона динара.
Директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић и градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац са својим сарадницима обишли су две успешне фирме - „Мизан“ и „Elkom-line“, које су уз помоћ
субвенција НСЗ и Града Новог Пазара упослиле највише нових радника. „Elkom-line“ је покренуо производњу ручно чворованих тепиха високог квалитета и у овом тренутку запошљава 10 жена старијих од 50
година. Њих четири су добиле посао захваљујући субвенцијама НСЗ.
„Мизан“ се бави производњом женског рубља и пиџама и једна је
од јако перспективних фирми, која запошљава преко 100 радника. Кроз
програм новог запошљавања ангажовали су још 6 нових радника.

„Веома је значајно када се и Градска управа укључи у финансирање програма које спроводи НСЗ. Ми ћемо и у наредном периоду
наставити овај тренд и издвојити још већи износ средстава за постицање запошљавања лица из категорије теже запошљивих“, истакао је
директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић.
„Први пут Град Нови Пазар учествује у суфинансирању новог запошљавања теже запошљивих лица. Циљ Градске управе је да подстакне запошљавање, а ми ћемо се трудити и у наредном периоду да
подржимо сваки вид сарадње са НСЗ и повећамо запошљавање свих
категорија становништва“, рекао је градоначелник Нихат Бишевац.
Аида Бојаџић

Успешан наступ фирми из Србије на сајму у Румунији

ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ САРАДЊЕ
Румунија заузима четврто место по пласману српских производа и тако се сврстава у ред
најзначајнијих спољнотрговинских партнера Србије. Томе свакако доприносе географски
положај, ниски трошкови превоза, као и традиционално добри пословни односи две земље
Дванаест компанија из Србије представило је своје производе на сајму Индагра 2017 у
Букурешту, који је одржан од 25. до 29. октобра.
Домаће компаније учествовале су и на Међународним пословним сусретима у организацији
Европске мреже предузетништва.
Међу компанијама које су се представиле биле су: Медела, Рубин, Витамин, Арома
зачини, Беоинокс, Мини пани, а многим фирмама ово је било прво учешће на сајму. Поред
представљања, компаније су имале прилику
да учествују на Међународним пословним
сусретима, који су на једном месту окупили
више од шездесет представника из различитих
земаља. Осим Румуније и Србије, у пословним
сусретима у организацији Европске мреже
предузетништва учествовале су и компаније
из Молдавије, Италије, Грчке, Бугарске, Немачке, Белгије, Пољске и других земаља. Одржани
су и бројни билатерални сусрети током којих се
разговарало о могућностима за сарадњу, извозу, увозу и техничкој сарадњи.
Штанд српских излагача посетили су амбасадор Србије у Букурешту Бранко Бранковић, представници Привредне коморе Румуније и Трговинско-индустријско-пољопривредне коморе Констанце.
„Румунске компаније су заинтересоване за
сарадњу, нарочито због тога што српски производи
нису у довољној мери заступљени на румунском
тржишту“, рекла је Корина Урмоси, представница
Трговинско-индустријско-пољопривредне коморе
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Констанце. У разговорима са српским излагачима
пренела је интересовање једне компаније која је
њихов члан и води ланац супермаркета, да прошири своју понуду квалитетним прехрамбеним
производима из Србије. Представник Привредне
коморе Румуније Петру Русу нагласио је значај
учешћа српских компанија на сајму и показао
спремност Коморе да подржи све активности
усмерене на што боље контакте и везе српских и
румунских компанија. Он је позвао фирме из Србије да своје предлоге за сарадњу упишу у базу
пословних понуда, као и да преко њиховог центра
за пословне информације успоставе контакт са по-

тенцијалним партнерима-увозницима и дистрибутерима у Румунији.
Када је у питању пласман српских производа током прошле године, Румунија заузима
четврто место и тако се сврстава у ред најзначајнијих спољнотрговинских партнера Србије.
Томе свакако доприносе географски положај,
ниски трошкови превоза, као и традиционално добри пословни односи две земље. Када је
реч о извозу наших производа у Румунију најзаступљенији су пољопривредни производи.
Закључак је да постоји велики потенцијал за
даљи развој сарадње, посебно у пољопривредЈ.Б.
но-прехрамбеном сектору.

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

Запошљавање особа са инвалидитетом

ЈАВНИ РАДОВИ - ВИШЕСТРУКА КОРИСТ
Од почетка године до данас у Нишу су 134 особе са инвалидитетом засновале радни однос,
али и поред тога потребно је додатно радити на подизању нивоа свести и друштвене
одговорности код компанија како би се побољшало запошљавање ОСИ
Представници Националне службе за запошљавање и градоначелник Ниша Дарко Булатовић посетили су ЈКП „Обједињена наплата“, где је у току јавни рад који за циљ има ажурирање базе података
овог предузећа. На овим пословима је ангажовано 10 особа са инвалидитетом, а јавни рад се спроводи по основу Споразума о заједничкој реализацији програма и мера активне политике запошљавања
потписаног између Града Ниша и НСЗ Филијале Ниш, вредног 54,5
милиона динара.
„Град Ниш је ове године својим Локалним акционим планом запошљавања издвојио највише средстава за решавање пробема незапослености, у односу на све остале општине, градове и локалне самоуправе. Значајан део тих средстава је управо намењен особама са
инвалидитетом,“ истакао је Дарко Булатовић, градоначелник Ниша.
Од почетка године до данас у Нишу су 134 особе са инвалидитетом засновале радни однос, али и поред тога потребно је додатно радити на подизању нивоа свести и друштвене одговорности код
компанија како би се побољшало запошљавање ОСИ.
„Национална служба за запошљавање у оквиру Националног
акционог плана придаје велики значај запошљавању особа са инвалидитетом и за те намене је из буџета ове године издвојено 550 милиона динара. Поред 10 лица у ЈКП ‚Обједињена наплата‘, на подручју
Филијале Ниш је у меру јавних радова укључено још 111 лица“, казао
је овом приликом Бобан Матић, директор нишке филијале НСЗ.
Потреба за додатним ангажовањем радника у ЈКП „Обједињена
наплата“ јавила се услед великог обима посла. Јавни рад траје 3 месеца и завршава се 1. децембра.
„Могу да похвалим ове вредне људе који и поред свих ограничења пружају свој максимум и одлично су се уклопили у колектив
као и наш систем рада. Претрпани смо послом, тако да је овај јавни
рад дошао у право време за нас“, истакла је овом приликом директорка ЈКП „Обједињена наплата“ Јелена Стојановић.

Међу учесницима јавног рада приметна је позитивна атмосфера.
„Одлично смо прихваћени и трудимо се да у складу са својим могућностима свакога дана урадимо што је више могуће. Мени лично
много значи ово ангажовање, јер нисам могла доћи до запослења“,
каже Ана Пејчић.
На евиденцији Филијале Ниш тренутно се налази 1.061 особа са
инвалидитетом, међу којима је 705 активних тражилаца запослења
и 356 лица са привременом спреченошћу за рад.
Филијала Ниш је ове године, сопственим средствима, кроз програме и мере активне политике запошљавања укључила још 111 особа са инвалидитетом у меру јавних радова, додељено је 40 субвенција
зарада за особе са инвалидитетом без радног искуства, 5 субвенција
за ново запошљавање ОСИ, 7 особа са инвалидитетом је добило средства по програму самозапошљавања, док су 2 лица укључена у програм стручне парксе.
Владан Крстић

Предузетнички дух у Србији

ШАБАЦ ПОНОВО ГРАД ПРЕДУЗЕТНИКА
После низа година, поред великих фирми и трговинских ланаца, у Шапцу, који је од давнина познат као
град занатлија и трговаца, повећава се број предузетника. Савет за праћење привредних кретања је
уз подршку локалне самоуправе покренуо иницијативу за оснивање Удружења предузетника
Укупно 3.400 предузетника у овом граду упошљава око 9.000 људи.
У порасту је број тровачких радњи, угоститељских објеката, посебно за
брзу храну, мењачница и апотека, којих је у Шапцу око 80. Резултат привредног развоја града је све већи број новоотворених хотела и хостела.
Међутим, у централној градској зони и даље је много затворених локала,
а готово на прсте се могу набројати услужне радње, као што су обућарске
и кројачке.
За бољу подршку пословању и наступу на тржишту, после десет
година, Шабац ће поново имати Удружење предузетника. У локалној самоуправи, која различитим мерама подстиче предузетништво,
кажу да се у Шапцу отвори око 400 радњи годишње и да је проценат
одрживости пословања у прве две године око 73 одсто.
„Прошла година је била година женског предузетништва. Град је
организовао обуке које је прошло око 150 жена од којих се 70 одлучило да покрене самостални бизнис“, каже Виолета Шестић, начелница
Одељења за локали економски развој, а надлежни најављују и нови
локални акциони план за идућу годину, који посебно предвиђа мере
подршке предузетништву.

Бесповратна средства предузетницима
Државни секретар Министарства привреде Драган Стевановић
позвао је предузетнике и власнике микро, малих и средњих предузећа да се пријаве за програм подршке инвестицијама, у оквиру којег
је обезбеђено више од 242,9 милиона динара бесповратних средстава.
Стевановић је објаснио да програм спроводи Министарство привреде
Бесплатна публикација о запошљавању

у сарадњи са Фондом за развој, а реч је о комбинацији финансирања
20 одсто инвестиције кроз бесповратна средства министарства и 80
одсто кроз повољне кредите Фонда.
„За бесповратна средства обезбедили смо још око 243 милиона динара“, рекао је Стевановић „Танјугу“ и додао да су већ приметни ефекти овог
програма.
„Мала и средња предузећа су највећи резервоар добрих ефеката
на привредна кретања, а то потврђују сва истраживања и годишње
анлизе. Наша идеја је да их ставимо на место које заиста заслужују,
да им дамо директну и конкретну подршку, али и да истовремено
афирмишемо предузетнички дух у Србији”, рекао је Стевановић.
Рок да се заинтересовани пријаве за бесповратна средства по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у
привреди је 1. децембар 2017. године. Програмом се омогућава подршка
у изградњи нових производних капацитета, повећање вредности и обима
производње и промета, јачање конкурентности произвођача и подршка
запошљавању. Новац је, такође, намењен подршци приликом куповине,
изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања производног или пословног простора. Може се користити
и за куповину нове или половне опреме, као и доставних возила, за трајна
обртна средства која могу да чине највише 20 одсто укупног инвестиционог улагања , као и за набавку софтвера и других нематеријалних улагања.
Све информације заинтересовани могу да добију на интернет
страници Министарства привреде и Фонда за развој.
08.11.2017. | Број 750 |
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Сигурно радно место најбољи подстицај за потомство

БРИГА О ПОРОДИЦИ

С

По просеку година, шеста смо најстарија нација у Европи. Како би се та статистика
променила, из ресорног министарства најављују подстицајне мере за фирме које воде
одговорну популациону политику

игуран посао после трудничког и породиљског боловања многим женама
није известан. Не и за шест трудница
из Лучана. Оне су после уговора на
одређено време добиле решења о сталном
радном односу у „Наменској“, преноси РТС.
Ово је, кажу у фабрици, само почетак њиховог доприноса подстицају раста наталитета.
„Лучани су једна мала општина у којој
наталитет брзо опада. Пре десетак година
имали смо око 30.000 становника, а данас
испод 20.000. Решили смо да примамо младе раднике и у последње три године смо запослили преко 30 људи на радним местима
у производњи, међу њима је 50 одсто жена“,
каже Радош Миловановић, директор предузећа „Милан Благојевић - Наменска“.
Ипак, за већину послодаваца основни
циљ је профит, док бригу о породицама запослених препуштају другима.
Колико је тешко ускладити рад и родитељство, знају у Удружењу „Родитељ“.
„Многи родитељи имају неадекватно
радно време, раде продужено и јако им је
незгодно да стигну до вртића. Друго, да ли
у њиховом вртићу уопште постоји продужени рад, шта када је у питању ноћна смена“,
указује Гордана Племић из „Родитеља“.
Према најавама, до краја године очекује
се модел који би требало да да резултат.
На седници Савета за популациону политику, којом је председавала премијерка
Ана Брнабић, речено је да се у 15 општина
већ спроводе мере популационе политике, за
шта је Влада Србије из буџета издвојила 130
милиона динара.

ПОРОДИЉАМА ПРЕТЕ ОТКАЗИМА
УКОЛИКО СЕ НЕ ВРАТЕ НА ПОСАО
Да је фабрика у Лучанима ипак редак пример, говори податак да све је већи број запослених мајки присиљен да се врати на посао
шест месеци или чак три месеца након порођаја јер их послодавци зову да дођу на посао, претећи да ће, у супротном, добити отказ.
„Спремала сам се да почнем радити за два
дана, шеф ме позвао и једноставно рекао да
за мене нема места. Још ми је рекао да будем срећна што ми није дао отказ на породиљском, пошто нисам хтела да се вратим
раније на посао“, прича Тијана, додајући да
се шокирала јер је остала без посла с двоје
мале деце и кредитом, а сав терет издржавања породице пао је на мужа.
Београђанка Ана М. је пре неколико месеци доживела непријатно изненађење када ју
је послодавац два дана пре него што јој је
истекло боловање обавестио да је добила
отказ. Оваква одлука уследила је након што
је ова млада жена претходно одбила да прекине породиљски допуст и врати се на посао.
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ЗАКОН ШТИТИ РОДИТЕЉЕ
Нови Закон о раду поделио је јавност у Србији. Једни тврде да он доноси добробит радницима, док други сматрају да ће због овог закона радницима још више бити ускраћена
права. Тако законодавац сматра да овај закон штити породиље, труднице и родитеље, док
поједини наводе да је у посебан проблем управо у томе што предложена решења угрожавају најосетљивије групе - труднице, породиље и родитеље деце са посебним потребама.
А шта заправо нови закон доноси овој категорији становништа?
Чланом 101 предвиђена је посебна заштита од отказа ове категорије становништва, док је
чланом 187 предвиђено да за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са посла ради
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета послодавац не може запосленој да
откаже уговор о раду, осим ако су се стекли услови за то по члану 179 истог закона.
Трудница може да добије отказ у овим случајевима: ако не остварује резултате рада или
нема потребна знања и вештине или способност за обављање послова на којима ради, ако
је правоснажно осуђена за кривично дело на раду или у вези са радом, ако се не врати на
посао у року од 15 дана од дана истека боловања.
Женама које су засновале радни однос на одређено време, а у међувремену су остале
у другом стању, послодавац мора да продужи уговор у раду и то до истека коришћења
права на одсуство. Такође, решење о отказу је ништавно ако је послодавцу на дан отказа
уговора о раду било познато да је жена у другом стању или ако запослени у року од 30
дана од дана пријема отказа обавести послодавца о трудноћи и о томе достави одговарајућу потврду овлашћеног лекара.
Новина је и то да овај закон предвиђа право на плаћено одсуство у току дана ако трудница треба да иде код лекара на прегледе који имају везе са трудноћом. О овоме је дужна
да благовремено обавести послодавца.
Брнабићева је нагласила и да се мора утицати на спречавање кашњења у исплати накнада зарада за трудничко и породиљско боловање,
саопштено је после седнице тог владиног тела.
Истакла је да је кашњење изазвано обимном
документацијом и њеном дуготрајном ручном
обрадом, уместо електронске. Брнабићева је
указала на већу видљивост мера подстицања
рађања и најавила да ће бити установљена
награда за компаније које ће их најуспешније
спроводити, наводи се у саопштењу.
Заменица председнице Савета за популациону политику, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић
је рекла да су средства додељена општинама у којима су демографски индикатори
веома лоши. То су Гаџин Хан, Власотинце,
Блаце, Димитровград, Голубац, Црна Трава,

Прокупље, Кнић, Нова Варош, Трстеник, Сечањ, Шид, Ириг, Бачка Топола и Житиште.
Општине су до сада потрошиле око 75
одсто добијених средстава за проширење
капацитета установа за чување деце, за подстицајна средства за покретање или развој
сопственог посла, додатних здравствених
услуга, активирања саветовалишта за младе.
Седници Савета присуствовао је и представник Привредне коморе Србије, која на
иницијативу Брнабићеве припрема моделе
подршке послодавцима, преко којих би држава требало да подстакне друштвено одговорно
пословање.
Како се истиче у саопштењу, потребно
је боље усклађивање рада и родитељства, уз
одређене уступке родитељима, попут флексибилног радног времена и могућности рада од
куће, а што неће угрозити ефекте пословања
предузећа у којима су запослени.
В.П.
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Како покренути блог од ког ћете зарађивати?

ДОСЛЕДНИ СЕБИ И ВЕРНИ ПУБЛИЦИ
Велики број људи на нашим просторима рад на интернету и даље третира као
трошење времена, имагинарно и недокучиво занимање, намењено лењивцима који
избегавају да се баве „правим” послом

М

илиони људи широм света захваљујући интернету зарађују огромне суме новца, а да им за то није потребно
ништа више него рачунар и приступ интернету. Једно од
популарних запослења на мрежи јесте вођење блога, а на
који начин можете и сами да покренете блог који ће вам донети зараду - сазнајте у наставку.

Изаберите тему којом ћете се бавити
Тема једног блога може бити било шта: утисци са путовања, љубавне
везе, мода, аутомобили, поезија, итд. Заправо, што је ужа тематика, то боље
- тако ћете лакше доћи до публике коју занима оно о чему пишете. Кључно
је да се у тему разумете и да вас она занима. У овом кораку не треба да
размишљате о исплативости, јер је рад на блогу активан и ако пишете и
објављујете нешто што вас не занима, ваши постови неће бити занимљиви, корисни, ви нећете деловати компетентно и самим тим нећете доћи до
публике, па ни до зараде. Зато, размислите шта је то што волите да радите,
истражујете, о чему радо дискутујете. Изаберите тему иза које ћете стати са својим искуством и мишљењем, понудите свој аутентичан поглед и
неће вам бити тешко да дођете до људи који ће поштовати ваш рад.

Поставите блог на интернет
Да бисте покренули блог, треба да изаберете једну од две опције: да покренете блог на сајтовима који то омогућавају бесплатно
(blogspot.com и blogger.com) или да купите сопствени домен и сами
инсталирате сајт. У првом случају потребно је само да имате Гугл налог и након регистрације поменути сајтови понудиће вам сопствени
интерфејс, једноставан за коришћење, у ком можете изабрати тему
свог будућег сајта и почети са постављањем садржаја.
Ако купујете свој домен, изаберите жељеног провајдера, затим
платформу преко које желите да уређујете сајт и уз мало туторијала
доступних на интернету бићете спремни да прионете на посао. Више
од 70% сајтова уређује се преко WordPress-а, па ако сте почетник, ово
је платформа коју ћете најлакше упознати, доступна је на српском
језику и нуди мноштво бесплатних тема.

Радите на садржају свакодневно
Начин на који блогери долазе до публике и популарности, а
онда и до зараде, јесте стварање садржаја који занима одређену
групу. Међутим, немојте очекивати да ће после само једног вашег
поста људи ниоткуда похрлити да читају шта то имате да кажете.
Могу проћи месеци док не оформите своју публику. Немојте да вас то
обесхрабри. Блог је дугорочна инвестиција и потребно је да уложите
неко време да бисте видели резултате.

Радите на онлајн присуству
Да би ваш блог стекао популарност, није довољно само да објављујете
постове на свом сајту. Данас се подразумева да блог укључује линкове до
профила на друштвеним мрежама, на којима се такође постављају нови
постови и ради на придобијању публике. Најбоље је да се усредсредите

на једну или две мреже. Размислите који начин представљања је вама и
садржају који објављујете најприкладнији - да ли су то фотографије на
Инстаграму, објаве на Фејсбуку или видео-клипови на Јутјубу. Мислите и
на своју циљну групу и то где они највише проводе време.
Овладајте community менаџментом да бисте знали коју стратегију да изаберете, а било би добро да истражите и основе пословања
на интернету и сазнате како вам SEO (engl. Search Engine Optimization)
може помоћи да дођете до посетилаца.

Изградите однос са публиком, али и са партнерима
Однос са публиком је кључна ствар у разлици у успеху међу блогерима. Људи не воле оне који се претварају, који немају свој став и
нису аутентични. Ако покажете да искрено бринете о својој публици,
остајете доследни себи и стилу због ког су посетиоци и почели да вас
прате, изградићете верну публику која ће се са ишчекивањем враћати на ваш блог, али вас и препоручити другима.
С друге стране, важно је да се повежете и са пословним партнерима чији су производи у вези са тематиком коју обрађујете на блогу.
Компанијама можете понудити да испробавате производе/услуге и
заузврат објављујете рецензије или упутите своју публику на њихов
бренд. Најбитније је да стојите иза таквих савета, јер уколико рекламирате неког, а нисте сигурни у квалитет, посетиоци ће се осетити
превареним и престаће да вас прате.
Како градите поверљив однос са публиком, тако ће она расти. Са
већим бројем посета долази и зарада - оглашивачи ће се заинтересовати за рекламни простор на вашем блогу, други блогери ће желети
да сарађујете, а све то водиће још већој видљивости на интернету те и
све већем пословном успеху.

Исплатив посао без обзира где се налазите
Не постоји тачан податак о броју данас активних блогова. Нека
истраживања процењују да се он креће око пола милијарде. У овом
послу је привлачно што не захтева да будете приковани за сто у
канцеларији и што на овај начин можете спојити оно што волите и
оно што је исплативо.
У моменту када одлучите да покренете блог постаћете прави
предузетник, а ваш блог ће постати прави мали бизнис. За успех ће
вам бити потребна знања из интернет маркетинга, а захваљујући
доступним једногодишњим обукама код нас и у региону, као и могућности онлајн усавршавања, ове вештине биће вам доступне без
обзира где живите. Припремите се јер ћете имати посла, и то веома
Извор: ИТ Академија
исплативог.
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

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

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

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

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

