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ПОСЛОВАЊЕ У СКЛАДУ
СА ПРИРОДОМ
ТЕМА БРОЈА - Зелена економија је дошла у Србију и очекујемо велике
промене у будућности – кажу организатори Грин феста, у оквиру којег је
одржан панел „Како постати (зелени) милионер?“ Кроз причу о пословима,
који поред профита брину и о заштити животне средине, представљен је низ
позитивних примера зелених компанија, истакнут значај цивилног сектора
и грађанства у решавању проблема и представљене добре иницијативе, које
нису тржишно оријентисане, а направиле су велики успех
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УВОДНИК

КАКО ИЗАБРАТИ ПУТ
КОЈИ ВОДИ ДО УСПЕХА
Зарада јесте један од најважнијих покретача у бизнису, али је важно
да постоји и сатисфакција да смо кроз свој бизнис некоме помогли, урадили
нешто корисно. Размишљање изван граница свог света, о нечему што се тиче
сваког појединца, размишљање о заштити природе и коришћењу ресурса на
прави начин - све су то биле теме панела у Дому омладине, са циљем да се
скрене пажња јавности на нераскидиву везу човека са природом и на то да
се могу развијати пословне идеје кроз бригу о екологији. Зелена економија
је дошла у Србију и очекујемо велике промене у будућности – кажу организатори Грин феста, у оквиру којег је одржан панел „Како постати (зелени)
милионер?“ Кроз причу о пословима, који поред профита брину и о заштити
животне средине, представљен је низ позитивних примера зелених компанија, истакнут значај цивилног сектора и грађанства у решавању проблема и
представљене добре иницијативе, које нису тржишно оријентисане, а направиле су велики успех. Све што треба да знате о зеленим пословима прочитајте у теми броја: ПОСЛОВАЊЕ У СКЛАДУ СА ПРИРОДОМ.
„Кључ успеха је кренути ситним корацима, од малих клијената на којима печете занат, преко средњих, па до великих и успешних, који су потврда
вашег знања“, каже Мартина Анђелковић, познатија као Снајка де Мадре пословна жена, новинарка и експерт за дигитални маркетинг, заслужна за
успех многих клијената, којима је помогла да се на прави начин оглашавају
на различитим социјалним медијима. Успешна жена која је, како сама каже,
буквално себи измислила нови посао“. Мартинину животну и пословну причу прочитајте у тексту: СУПЕРЖЕНА У ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ.
Да ли сте знали да је Србија једна од ретких земаља која још нема национални оквир квалификација, иако је раније било више покушаја да се
овај посао заврши. Чињеница је, такође, и да послодавци када запошљавају
више цене конкретна знања и вештине будућег кандидата, него саму диплому. Већина њих ће рећи да у дипломи не проналазе праву везу са занимањем и не стичу утисак о томе шта неко може да ради на основу стечене
дипломе. По речима помоћнице министра просвете Весне Мандић, на јавној
расправи о Нацрту закона о класификацији занимања, који треба да буде
усвојен до краја године, тренутно у Србији постоји више од 2.000 звања, а успостављањем стандарда који би требало новим законом успоставити, знаће
се тачно шта неко треба да зна после завршених студија. С друге стране, по
броју присутних представника високошколских организација рекло би се да
Универзитет није довољно заинтересован за јавну расправу о овом закону.
Један од присутних био је и професор Хемијског факултета Иван Гржетић,
који је оценио да НОКС треба да уведе ред међу образованим и необразованим. Како је нагласио, због непостојања закона интересне групе су штитиле
интересе појединих образовних групација.
„Очекујем да ће закон ограничити лобистичке групе у својим активностима и дати свима једнако право на запослење. Закон мора да заштити стечену квалификацију“, истакао је Гржетић. Више о овој теми у тексту: ТРЖИШТЕ
ЗНАЊА И ЗВАЊА.
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Београдски инвестициони дани 2017

ИНОВАТИВНЕ СТАРТ-AП ИНИЦИЈАТИВЕ

Премијерка Ана Брнабић отворила је највећи форум инвестиција, иновација и
предузетништва на Балкану - „Belgrade Venture Forum“ (BVF) и поручила да је циљ Владе да
српска економија буде заснована на иновацијама како би имали одржив и динамичан раст
„Иновативне старт-ап иницијативе увек
ће моћи да рачунају на подршку Привредне
коморе Србије“, рекао је на скупу председник
ПКС Марко Чадеж.
Фокус овогодишњих, трећих по реду,
Београдских инвестиционих дана, био је на
регионалној сарадњи и повезивању, а Форум је окупио око 400 државника из земље
и региона, лидера и представника домаћих
и страних компанија, државних институција,
локалних самоуправа, који су разговарали
о инвестицијама у региону и приликама за
бољу трговинску сарадњу.

Економија данашњице
Чадеж је успех старт-ап иницијатива
које су претходним годинама учествовале
на BVF, побеђивале и добијале инвеститоре
представио кроз три примера - Logit solutions,
Buildcon, Prospeh (словеначко-српски стартап).
Када се старт-ап Logit solutions пре неколико година појавио на BVF, њихово софтверско решење Агри сенс, данас Агремо већина је
запамтила по занимљивој идеји да се дроновима из ваздуха снимају њиве и засади. Инвеститори и фармери из целог света у томе
су видели много више од занимљиве идеје
- нову глобалну иновацију. Српска памет је
у међувремену освојила свет, Logit solutions
данас је једна од само пет компанија на свету
која се бави развојем овакве врсте софтвера, а
Агремо је једна од најпопуларнијих светских
апликација за анализу пољопривредних усева у свету. Тренутно има 3.000 корисника,
24.000 снимљених хектара пољопривредних површина учитаних у мапе за анализу, у
више од 50 земаља од Калифроније до Новог
Зеланда, рекао је Чадеж.
Прошлогодишњи победник Buildcon са
истоименим софтверским решењем – мобилном и веб-апликацијом намењеном грађевинским компанијама за дигитализацију
и побољшање комуникације и управљање
пројектима у грађевинарству, после првог
представљања на BVF добио је финансијску
подршку „500 Startups”, једног од водећих
инвестиционих фондова из Силицијумске
долине, а победа на BVF 2016 отворила му је
врата домаћих и страних компанија које примењују његова решења и са којима заједно
даље развија апликацију
Prospeh, словеначко-српски старт-ап,
са својом апликацијом за индустрију хране „Origin Trail“ која прати пут намирнице
од њиве до трпезе, победила је претпрошле
године на BVF. Данас, две године после, лансира сопствену crowfunding кампању путем
blockchain технологије, пред управама моћних светских трговинских ланаца, као што је
рецимо „Волмарт“, како каже Чадеж.
Чадеж је рекао да је највећи изазов ПКС
управо да наше традиционалне индустрије,
традиционалне чланице коморе, које имају
велике производње у различитим секторима,
приближи иноваторима, то јест онима који
стварају нова решења.
Бесплатна публикација о запошљавању

Севен бриџис, која је проглашена за међу 50
најпаметнијих у свету“, нагласила је Брнабићева и подсетила да су информатика и
програмирање сада обавезан програм у основној школи у петом разреду.
Премијерка је поменула да су код нас за
20 одсто повећане квоте за упис на техничким факултетима, да је покренут програм за
преквалификације за ИТ, итд.

Већа подршка старт-ап
и иновационим компанијама
„То није економија сутрашњице, то је економија данашњице и ми већ данас каснимо.
Ако их не будемо привукли и ако их не будемо приближили једне другима и на томе
радили сваки дан, ми губимо битку“, указао
је Чадеж.

Повезивање је кључ успеха
„Београд је фантастична инвестициона
дестинација. Желимо и Србију да представимо, која је јако пуно уложила у свој развој у
последње три или четири године“, нагласила
је председница Владе Ана Брнабић и позвала
инвеститоре да долазе у Србију у што већој
мери. Како је рекла, Србија има макроекономску и фискалну консолидацију и добре
фискале резултате.
Премијерка је нагласила да је веома важна регионална стабилност и регионално повезивање, јер ако регион није стабилан, ни ми
нећемо моћи да извучемо користи од свега
што смо до сада урадили.
Ана Брнабић је рекла да је наш привредни развој сада заснован на инвестицијама,
али и да су веома важне иновације и дигитализација, као и да направимо креативне генерације које умеју да аналитички размишљају и не плаше се да доносе одлуке, нити да
пробају и по цену да не успеју.
„Фантастично је да ми у Србији то већ
имамо и то треба да препознамо и подржимо, на пример Институт Биосенс у Новом
Саду, Нордеус, који су сами успели, затим

Влада ће више подржавати иновативне и
старт-ап компаније и преговара се да у 2018.
буде већи буџет за иновациони фонд, изјавила је Ана Брнабић. Она је рекла да ће са ЕИБ
бити потписан уговор о финансирању за нову
зграду, односно лабораторију Електронског
факултета у Нишу, за старт-ап иновационе
компаније које се баве хардвером.
„Ми смо 2015. коначно направили Научно-технолошки парк у Београду, та инфраструктура је била затворена од 2008. године,
уложили смо пуно пара да поправимо инфраструктуру и данас око 60 компанија ради
у парку. Сада ослобађамо још једну зграду у
оквиру парка, где је сада јединица за управљање пројектима, избацујемо администрацију да би ослободили простор за нове стартап компаније“, додала је она.

Више пара за Западни Балкан
Шефица Канцеларије Европске инвестиционе банке (ЕИБ) за Западни Балкан
Дубравка Негре наводи да ЕИБ намерава у
наредне три године да удвостручи улагања у
регион Западног Балкана са садашњих 1,5 на
три милијарде евра. Негре је на Београдским
инвестиционим данима 2017 изјавила да
су та средства планирана кроз иницијативу
економске отпорности Европског савета.
Како је навела, ЕИБ има на располагању
и 30 милиона евра бесповратних средстава
за припрему пројеката у региону и тај ће новац бити уложен у критичне тачке у реализацији пројеката, то јест припрему и техничку
документацију.
В.П.
22.11.2017. | Број 752 |
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ТЕМА БРОЈА

Панел дискусија „Како постати (зелени) милионер?“

ПОСЛОВАЊЕ У СКЛАДУ СА ПРИРОДОМ
Зелена економија је дошла у Србију и очекујемо велике промене у будућности – кажу организатори
Грин феста, у оквиру којег је одржан панел „Како постати (зелени) милионер?“ Кроз причу о
пословима, који поред профита брину и о заштити животне средине, представљен је низ позитивних
примера зелених компанија, истакнут значај цивилног сектора и грађанства у решавању проблема
и представљене добре иницијативе, које нису тржишно оријентисане, а направиле су велики успех

З

арада јесте један од најважнијих покретача у бизнису, али је
важно да постоји и сатисфакција да смо кроз свој бизнис некоме помогли, урадили нешто корисно. Размишљање изван граница свог света, о нечему што се тиче сваког појединца, размишљање о заштити природе и коришћењу ресурса на прави начин
- све су то биле теме панела у Дому омладине, са циљем да се скрене
пажња јавности на нераскидиву везу човека са природом и на то да
се могу развијати пословне идеје кроз бригу о екологији.
„Србија је напредовала у препознавању потенцијала зеленог
сектора и запошљавања у области екологије, а циљ нам је да очувамо животну средину кроз одрживи развој. Због тога подстичемо
иницијативе које подразумевају бизнис уз одговорно коришћење
природних ресурса и враћање дела профита природи, како бисмо
очували ресурсе“, објашњава Кристина Кујунџић, из Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу, пројекат Биодиверзитет,
који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ),
а финансира немачко Савезно министарство за економску сарадњу и
развој. Управо такве пројекте ГИЗ подржава у Србији и има све више
нових, малих компанија које успевају да реализују своје идеје и кроз
пословање чувају и природу.
Зелена економија пружа велике могућности за отварање нових
радних места, а потенцијал је повезивање са другим секторима, попут ИТ сектора или туризма, али и иницијатива које нису тржишно
оријентисане. Добар пример за то је Кикинда, где су локално становништво и власт препознале природне ресурсе као потенцијал за
услугу.
Данас је Кикинда светска престоница сова, захваљујући истраживањима наших орнитолога који су открили да је у том граду најгушћа гнездећа популација сова утрина на свету, па су тако једне
зиме чак 734 сове боравиле у овом граду на северу Баната. Причајући
ову причу, Милан Ружић из Друштва за заштиту и проучавање птица
Србије објаснио је колико је ово истраживање значило житељима, јер
су након објављених података чувени светски медији извештавали о
необичним становницима Кикинде. Позитивне слике и речи привлаче
и данас велики број туриста и град је, захваљујући том непроцењивом природном богатству, постао светски познат, па у њега долазе
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људбитељи природе, птица, фотографи, новинари, од чега највећу
корист има локална заједница. На исти начин би сваки део Србије
можда могао да искористи своје природне ресурсе, због чега је важно
јачање еколошке свести и значај очувања природног окружења.
Милан објашњава да су организације цивилног друштва продужена рука институција, а грађани ти који први виде проблеме и реагују, па је важно да знамо колико можемо да утичемо да се проблеми реше. Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, које има
15 запослених и на стотине волонтера, управо се труди да на време
идентификује проблеме, да их решава кроз програме активне заштите природе, као и да едукује јавност.
„Немамо ми проблем са животном средином већ она са нама.
Ипак, многе ствари је могуће променити само ако желимо и знамо
како, а ја ћу рећи да морамо, јер резервну планету немамо. Да бисмо
дисали потребан нам је ваздух. Ми смо конзументи животне средине
и од ње потпуно зависимо, ако ствари почнемо тако да посматрамо
много ће бити јасније“, тврди Милан Ружић.
О значају цивилног друштва кроз рад са доносиоцима одлука
говорила је Валентина Ђурета, из Београдског фонда за политичку
изузетност, организације која већ дуги низ година ради са људима
у парламенту. „Важно је да људи који су у политици и који доносе
одлуке буду добро упознати са свим сегментима заштите животне
• 1 ДРВО = 10 КЛИМА УРЕЂАЈА - Једно дрво има ефекат хлађења
као десет клима уређаја
• 40 минута шетње у природи дневно, три пута недељно, побољшава памћење и активност хипокампуса – важног дела нашег мозга
који утиче на памћење, сортира примљене информације и регулише
емоције и понашање.
• Неодговорно коришћење природног капитала утиче на квалитет
живота, јер нас може коштати од 2 до 5 одсто укупног БДП на годишњем нивоу.
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ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА
Основни циљеви политике животне средине ЕУ су очување природних вредности, промоција ресурсно-ефикасне економије и брига о јавном здрављу. Политика животне средине је мултисекторска.
ЕУ посебну пажњу поклања питању борбе против климатских промена и за ову практично-политичку област издваја се око 20%
буџета Уније за период до 2020. Нови оквир за климатску и енергетску политику ЕУ до 2030. године предвиђа смањење емисије гасова стаклене баште за 40% у односу на 1990. Основни инструменти политике борбе против климатских промена су декарбонизација,
повећање употребе обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност. Политика борбе против климатских промена праћена је и
унапређењем стандарда који се односе на рад индустрије, посебно
у секторима који представљају значајан извор загађења.
Основна начела политике животне средине ЕУ су: предострожност, превенција, сузбијање загађења на самом извору и принцип
„загађивач плаћа“. Креирање политике животне средине подразумева поштовање основних права и права јавности да у овом процесу учествује.

средине и да разумеју важност заштите природе, јер тек онда можемо да направимо озбиљније кораке за унапређење те области“, тврди
Валентина.
Један од озбиљних и добрих корака јесте формирање посебног
Министарства за заштиту животне средине пре неколико месеци, у
којем раде људи који су већ дуго у овој теми. Један од њих, државни
секретар у ресорном министарству Иван Карић, потврђује да тим са
којим ради има велико искуство и велике амбиције и схвата важност
отвореног односа и доброг контакта са грађанима и цивилним организацијама.
„Приоритет нашег министарства је да Србија успешно уђе у преговоре са ЕУ о Поглављу 27, у вези са креирањем политике животне
средине, али нам је најважнији циљ да преузмемо одговорност, уредимо животну средину и започнемо нове процесе њене изградње и
очувања, као и да то препознају и осете грађани Србије. Врло брзо
ће животна средина бити део рада сваког министарства: привреде,
економије, пољопривреде, образовања, енергетике, и сви ће схватити колико је та тема важна“, истиче Карић. Он додаје да буџет за те
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Пројекат Биодиверзитет, који спроводи Немачка организација за
међународну сарадњу (ГИЗ), а финансира немачко Савезно министарство, започет је 2015. године.
„Пројекат обухвата земље региона са циљем да позитивна искуства појединих земаља буду пренесена на суседне земље, дакле да
постоји регионални приступ и да се нове идеје развијају заједничким снагама“, каже Кристина Кујунџић из Отвореног регионалног
фонда за Југоисточну Европу и додаје да је циљ приближавање
стандардима ЕУ и испуњавање критеријума у оквиру заштите животне средине и пословања.
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намене мора да буде већи, а да новац из зелених фондова мора да се
улаже у еколошке послове, а да у једном тренутку мора да се формира и озбиљан инвестициони фонд, који би могао да покрене зелену
економију, у послове који не угрожавају природу.
Удружење ИнАкт је током панела скренуло пажњу присутнима
на несвесност људи који живе у градовима да живе у урбаном екосистему. Људима се мора скренути пажња да се већ налазе у природи, да је препознају и да остваре реалну везу са њом. „Много тога се
у градовима може урадити, па тако проблем са равним крововима
можемо да решимо постављањем земљаног, сунђерастог слоја, који
би могао да буде озелењен или да више користимо еколошке видове
транспорта“, тврди Миља Вуковић, из удружења ИнАкт, које је покренуло и велики пројекат „Дивљи Београд“, управо са циљем да се започне процес поновног усвајања и прихватања природе као дела наше
урбане свакодневице.
Да је у Србији могуће понудити нов, еколошки производ и да
ће људи препознати праву идеју пословања у складу са природом,
доказује млада фирма Коозметик. Две даме промовишу другачији
начин живота, у којем зелено није само боја већ начин размишљања
и делања. Од самог почетка приступиле су послу веома озбиљно, у
пословању чувају природу, све се прави ручно и користе се рециклирани материјали за амбалажу. „Све што имамо у природи апсолутно
је искористиво“, кажу у Коозметику, па тако своје клијенте позивају
да по куповини производа врате амбалажу, како би је поново искористили.
Владан Шћекић, организатор фестивала Грин фест, у оквиру
којег је организована панел дискусија о зеленим пословима, каже да
је све више нових послова у области екологије, попут соларних панела, екосистемских услуга кроз које се дирекно ради са природом, као
и производње на биљној бази. „За такве послове највише су заинтересовани млади, јер они лакше прихватају нове ствари. Управо кроз
овај фестивал желимо да им пружимо што више информација“, каже
Шћекић и додаје да се све више великих компанија окреће екологији
и због економских разлога.
Јелена Бајевић
22.11.2017. | Број 752 |
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Спречити илегална запошљавања наших грађана у Словачкој

ПУНА ЗАШТИТА НА РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ
Надлежне службе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања појачале
су контролу лиценцираних агенција, уз интензивну сарадњу са осталим институцијама
надлежним за контролу субјеката који обављају послове запошљавања без дозволе за рад

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
у Влади Републике Србије Зоран Ђорђевић потписао је са
министром рада, социјалних питања и породице Словачке
Републике Јаном Рихтером протокол о сарадњи између два
министарства у области рада и запошљавања.
Ђорђевић је током радне посете Словачкој истакао да је сарадња
земаља у региону на пољу спречавања рада на црно од великог значаја, јер има за циљ обезбеђивање пуне заштите грађана на раду у
иностранству, уз истовремено поштовање важећих прописа обе државе.
Он је поручио да је у заједничком интересу да се додатно ојача
сарадња двеју влада, као и министарстава у овој области, посебно у
борби против нелегалног рада, као и у бољем протоку информација у
циљу спречавања рада на црно и рада нелегалних агенција.
Према његовим речима, надлежне службе Министарства појачале су контролу лиценцираних агенција, уз интензивну сарадњу са осталим институцијама надлежним за контролу субјеката који обављају
послове запошљавања без дозволе за рад.
“Министарство ће наставити да предузима све мере из своје надлежности у циљу спречавања нелегалног запошљавања српских
грађана у иностранству”, поручио је министар. Од почетка године, како
је објаснио, одузете су две дозволе за рад агенцијама које су запошљавале у Словачкој, док с друге стране, пет привредних субјеката није добило дозволу јер су обављали послове запошљавања без дозволе.

ОПРЕЗ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ ПРЕКО АГЕНЦИЈА
Словачки јавни радио и ТВ сервис подсетио је да словачко Министарство рада и социјалних питања већ дуже време води борбу
с посредничким агенцијама које злоупотребљавају стране раднике, доводе их с неважећим уговорима и не плаћају им социјално и
здравствено осигурање, а који често раде у горим условима него
Словаци запослени у истим фабрикама.
Слична хапшења и депортације с привременом забраном уласка
у Европску унију због рада на црно честа су у Словачкој и у суседној Чешкој, а полиције тих земаља о њима обавештавају медије
обично само када су у питању веће систематске рације. Чињеница
је да се словачко тржиште рада у последњих неколико година све
више отвара за раднике из трећих земаља. За словачке стандарде
је квалификована радна снага из Западне Европе скупа, због чега
се ангажују радници из Украјине, Србије, Македоније, Вијетнама...
„Проблеми с којима су се наши радници суочили почели су од
2016. године, због тога што све већи број, користећи безвизни режим од 90 дана, долази у Словачку посредством приватних агенција и физичких лица или самостално”, наводи се у саопштењу Министарства спољних послова Србије поводом случаја привођења
23 грађана Србије који су нелегално радили у словачкој фабрици
СХЦ крајем октобра ове године.
Компетенције надлежних словачких органа по питању контроле
нелегалног запошљавања нису јасно дефинисане, истиче се у саопштењу и додаје да контролу у компанијама, по правилу, обављају
представници инспекције рада и полиције за странце.
Додаје се да се нелегалним сматра уколико послодавац није пријавио радника најмање један дан пре ступања на посао, а полиција
контролише да ли је дошло до прекорачења дозвољеног боравка.
Приликом инспекције, указује се, контролише се тзв. кодирање радноправног односа које је извршено у складу са прописима ЕУ.
Тако се десило да је група од 23 држављана из града Шала који
су радили у фабрици СХЦ, 17. октобра ове године приведена у Прихватни полицијски центар Медведово.
Надлежни словачки органи су обавестили да су 23 држављанина
Србије приведена због нелегалног радног ангажмана у Словачкој
Републици. Према расположивим информацијама, сви су били ангажовани посредством словачке агенције Макс.
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СЛУЧАЈ САМСУНГ
Словачки министар за рад Јан Рихтер каже да проблем рада на
црно радника из Србије у Словачкој представља велики терет за
обе земље, те је неопходно да се пронађе решење и због радника
који су тренутно у Словачкој и раде без радне дозволе.
Он каже да је највише српских држављана изиграно преко словачке агенције Ларго, која има филијале у Мађарској и Србији, а
који су ангажовали раднике за рад у Самсунгу.
„Ова агенција је најмање 680 радника запослила у Словачкој за
потребе фирме Самсунг. Њима су у Мађарској фалсификовали сва
документа везана за њихов социјални статус и радни уговор, чак
и образац А1, који је основни докуменат у вези са доласком радне
снаге из трећих земаља у ЕУ“, рекао је Рихтер.
„Зато смо тражили начин како да се изборимо са овим проблемом и како да се поставимо према радницима из Србије који нелегално раде у Словачкој, а који нису учествовали у том ангажовању“, нагласио је он.
Рихтер каже да је за решавање проблема заинтересована и фирма Самсунг, која у једној смени од 1.000 радника има чак 570 радника из Србије, те да су српски радници за Самсунг веома важни.
“Желимо да унапредимо досадашње добре билатералне односе
између Србије и Словачке у свим областима, а нарочито у сегменту
рада и запошљавања, а закључивање поменутог протокола о сарадњи
значајан је корак ка достизању заједничког циља, а то је да се обезбеде гаранције за заштиту грађана на раду у иностранству и сузбије рад
на црно“, нагласио је Ђорђевић.
Овакав начин билатералне сарадње је најбржи вид обезбеђивања
гаранције за заштиту грађана на раду у иностранству и чланова њихових породица, нарочито имајући у виду да за његово ступање на
снагу није потребно спровести поступак ратификације, који је сложен
и додатно би одлагао решавање актуелних питања.
Током састанка, Ђорђевић и Рихтер су разговарали о бројним темама, при чему су договорени и додатни видови сарадње двеју земаља.
Протокол о сарадњи Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Републике Србије и Министарства рада, социјалних питања и породице Словачке Републике у области рада и запошљавања регулисаће, између осталог, и борбу против рада на црно,
имајући у виду чињеницу да велики број наших држављана одлази
на привремени рад у Словачку.
Весна Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Нови термини радионица „Кока-коле“

БЕСПЛАТНА ЕДУКАЦИЈА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МЛАДЕ
У 10 ГРАДОВА СРБИЈЕ
Широм земље се током јесени одржавају бесплатне тродневне радионице, на којима полазници
имају прилику да стекну нове личне и пословне вештине, кључне за успешно запослење

Н

езапослени млади из Београда, Крагујевца, Новог Сада, Ниша, Лесковца, Прокупља,
Пријепоља, Краљева, Новог Пазара и Ковина ове јесени имају прилику да стекну нове
личне и пословне вештине кључне за запослење, на
бесплатним едукативним радионицама у оквиру програма „Кока-кола подршка младима“. Полазници уче
о успешној комуникацији, пословној администрацији,
управљању пројектима, припреми пословних планова, као и томе како да лакше дођу до жељеног посла.
Тродневне радионице намењене су незапосленима који имају између 18 и 30 година, минимално
средњу стручну спрему и завршено формално образовање. Програм воде сертификовани стручњаци са
великим искуством, као и запослени компаније „Кока-кола ХБЦ Србија“.
„Позивамо младе да нам се придруже на радионицама на којима ће добити драгоцене савете и помоћ
при тражењу посла и сналажењу на тржишту рада. Готово сви полазници радионица које су одржане током
пролећа и лета оценили су програм веома корисним,
а 24 полазника је нашло посао убрзо након едукације.
Ови резултати најбоље говоре о квалитету радионица
и то нас мотивише да наставимо да подржавамо младе и будемо уз њих у периоду који је кључан за њихову даљу будућност“, сматра Драган
Лупшић, директор Сектора за комуникације и односе с јавношћу.
Програм „Кока-кола подршка младима“ се реализује у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Националном службом за запошљавање и НАЛЕД-ом. Покренут је у мају 2017. године, а радионице је до сада похађало око 200 полазника у
Ћуприји, Краљеву, Смедеревској Паланци, Алексинцу и Шиду.
Распоред радионица по градовима, уз друге корисне информације о програму, налази се на сајту www.coca-colapodrska mladima.

Знања и вештине које су тражене

ОБУКА ЗА ВАРИОЦЕ И БРАВАРЕ У КИКИНДИ
Захваљујући сарадњи Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама
из Новог Сада и кикиндске филијале Националне службе за запошљавање, у фабрици „Шоле“
у Кикинди у току је обука за вариоце и браваре

Д

еветнаестогодишњи Никола Маринковић из Кикинде
завршио је две године трогодишње техничке школе за
вариоца и труди се да путем обуке, која ће трајати до
краја године, стекне сертификат и у фабрици „Шоле“ и
добије посао вариоца.
„Тренутно учим заваривање склопова за контејнере, доњи
вар, а после ћу прећи у халу код бравара“, каже Никола.
Компанија „Шоле“ производи разне врсте контејнера, искључиво за тржиште Европске уније. Тренутно има 70 запослених,
али и потребе за још најмање 50 радника недостајућег кадра.
Бранко Шокловачки, власник компаније, наглашава да су
им неопходни бравари, вариоци, физички радници, фарбари,
машински инжењери, машински техничари. Поред Николе
Маринковића, уговоре о обуци потписало је још 13 незапослених. Пројекат су помогли Национална служба за запошљавање и Едукативни центар, који је основан управо с циљем да
помогне у преквалификацији и доквалификацији људи који су
без посла. Обука се обавља у три фазе.
Дипломирани инжењер Петар Петров, шеф техничке припреме, каже да се прва фаза састоји из вежбе заваривања, сучеоних варова, угаоних варова, надгледних варова.
„Друга фаза је обука радника на машинама. То је браварски део - маказе, савијачице, бушилице и струг, док је трећа
фаза теоријски део обуке“, додаје Петров.
Незапослени после обуке имају обавезу да одраде годину дана
у компанији „Шоле“, а ако се докажу стални посао им је обезбеђен.
Бесплатна публикација о запошљавању

СЕЗОНСКИ ПОСЛОВИ У ПОРТУГАЛИЈИ
Анкетирање заинтересованих незапослених лица за рад на сезонским пословима у Португалији тече планираном динамиком и приближава се крају. Још увек
није касно да сва заинтересована незапослена лица од свог саветника добију
детаљне информације о овом послу, поручују из филијале Националне службе
за запошљавање у Лесковцу.
Анкетом је до сада обухваћено нешто више од 30 људи са евиденције незапослених. Места има, заинтересовани и даље могу да се пријаве, а очекује се
да у јануару буду готови спискови оних који буду добили овај сезонски посао у
Португалији, а да са радом крену већ у фебруару, наглашава директор Филијале
Лесковац НСЗ Дејан Станковић.
„Захтева се способност брања малина, боровница и сличних сировина, 4 килограма на сат. Разговарајући са овим људима схватили смо да велики број њих
испуњава те услове. Интересовање је велико, с обзиром да визу и трошкове
смештаја плаћа послодавац из Португала. Зарада се креће у распону од 750 до
950 евра, а према неким прорачунима трошкови исхране износе између 100 и
150 евра. Лица која буду задовољила захтеве послодавца могу бити ангажована
и периоду од маја до новембра идуће године, а у тексту конкурса стоји и да ће
бити препоручивани и другим послодавцима у Португалу“, напомиње Станковић.
За време које радници проведу на сезонским пословима у Португалији, Национална служба за запошљавање покрива трошкове пензионог и здравственог
осигурања.
22.11.2017. | Број 752 |
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Пословна и животна прича која инспирише

СУПЕРЖЕНА У ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ
Кључ успеха је кренути ситним корацима, од малих клијената на којима печете занат,
преко средњих, па до великих и успешних, који су потврда вашег знања - каже Мартина
Анђелковић

С

најка де Мадре - пословна жена и експерт за дигитални маркетинг, заслужна за успех многих клијената, којима
је помогла да се на прави начин оглашавају на различитим социјалним медијима.
После вишегодишњег бављења новинарством схватила је да то није посао који воли
и како каже „буквално себи измислила нови
посао“.
- Најпре сам радила као менаџер за управљање бизнисима на друштвеним мрежама, онда сам зашла у онлајн рекламирање
и сада сам интернет предузетница - прича
Мартина Анђелковић, која се потписује и као
Снајка де Мадре, али и као online advertising
Wonderwoman. Данас је можда лакше радити
овај посао јер о маркетингу на друштвеним
мрежама се толико прича, али када је она почињала било је другачије. Поделила је са нама
своју животну и пословну причу, причу која је
инспирација многима који је прате широм света, слушају на онлајн консултацијама и чекају
тренутак да дође у њихов град и покрене их.
- Сећам се када сам почела да се бавим
овим послом, почетком 2011. године, нисам
имала појма ни одакле да кренем, ни кога да
пратим, па чак у једном моменту нисам знала
ни где се налазим. Захваљујући урођеној радозналости, грабила сам, учила сама, правила
велике грешке и случајне успехе. Све док успеси нису постали намерни, а грешке неприметне - почиње Мартина причу о свом приватном
бизнису.
Како си почела да се бавиш овим послом?
- Почела сам малим корацима, читала сам
литературу на енглеском, у неким моментима
помишљала: Шта ће то мени, али сам имала добар осећај. Област интерног маркетинга
је кренула убрзано да се развија, а ја сам већ
добила прве клијенте. Кључ успеха је кренути
ситним корацима, од малих клијената на којима печете занат, преко средњих, па до великих
и успешних, који су потврда вашег знања - каже
Мартина.
Потврде су дошле још са две стране, када
Мартина добија две награде из области маркетинга. Ипак, одлучује се да 2015. године напусти ИТ компанију у којој је радила четири
године и улази у свет предузетништва. Каже
да јој је највећа привилегија што своје знање
о маркетингу успешно преноси другима. Предаје начине и могућности Фејсбук, Инстаграм
и ЛинкдИн оглашавања у Привредној комори
Србије и признаје да ужива и у улози мотивационог говорника.
Које су предности и мане самосталног
бизниса?
- Предност је слобода, посебно нама који
нисмо везани послом за канцеларију, већ можемо да радимо са било које тачке на свету,
само нам је потребан компјутер и интернет конекција. Та слобода ми је најважнија, јер неутралише све мане приватног бизниса у Србији
- искрена је наша саговорница.
Да ли је било страха у почетку, о чему
си размишљала?
- Наравно да јесте. Ја сам побегла из новинарства, који ми је био сигуран посао, у непознато - свет друштвених мрежа. Тај свет тада
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није имао јасну перспективу. Други велики
страх осетила сам када сам напустила сталан посао и отворила агенцију. Ипак, нисам
се ниједног тренутка покајала. Дел Бој је био у
праву: Ко рескира - профитира!
Храброст је нешто што је свакако краси, а
то можемо да закључимо из сваког њеног потеза и мисли. Спремност да ради на себи, да
учи, да преузме ризик, јер зна да може боље и
другачије. Ипак, да би се покренула и охрабрила било јој је потребно да схвати да чекање не
доноси резултате и да мора да узме ствари у
своје руке. Објашњава да посао којим се бави

раде људи који имају визију, креативни су, луцидни и добро организовани.
- То су људи који ће у једном, за многе
незанимљивом производу, пронаћи бар три
интересантне ствари и предности и представити га као креативан и посебан - објашњава
Снајка.
Савет за оне који размишљају да се баве
овим послом?
- Учите, учите и учите! Ако нисте талентовани, савладавањем алата бићете неколико
корака у предности у односу на креативне, а
лење људе. Слушајте онлајн курсеве најбољих
у послу, а најважније је да не одустајете! - тврди Мартина и додаје да је за успех у овом
послу најважнија креативност, али и јаки
живци, стрпљење и стална потрага за нечим
актуелним.
Интересантно је то што се потписујеш
као Снајка де Мадре. Колико је у послу важно препознатљиво име?
- Снајка де Мадре је мој стари надимак
из приватног живота, па сам сматрала да би,
с обзиром да сам предузетница и да свој бизнис желим да представљам кроз себе, ово име
могло да да топлину која недостаје бизнисима. Могла сам агенцији да дам неко модерно
име на енглеском, али то име не би објаснило
суштину мог пословања. Снајка де Мадре је
агенција са домаћинским приступом, потпуно
другачијим од типично хладног агенцијског прича нам Мартина.
Тренутно је посвећена едукацијама које
држи у ПКС и консултацијама један на један,
гостује на многим конференцијама и најављује
свој нови бренд, али не открива тачно о чему
се ради, осим да ће светлост дана угледати у
априлу следеће године.
Највећа инспирација у послу јој је Џек Ма,
оснивач највећег продајног сајта AliExpress,
чија прича је увек изнова мотивише.
Сигурно има много људи којима је њена
прича инспирација, нама је била. Млада, топла, храбра, успешна, креативна, вредна жена
из Србије чије име је познато у целом свету –
Мартина нам је показала да може.
Јелена Бајевић

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

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС” број 79/05, 81/05 - испр.,
83/05 - испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”, број
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: 112-10211/2017 од 25.10.2017.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију
рада мреже за рурални развој
и Одбора за праћење над
спровођењем програма руралног
развоја, у звању саветник
Одељење за рурални развој, Сектор
за рурални развој
1 извршилац
Опис послова: припрема елементе за израду подзаконских аката у области руралног развоја, као и
предлога мера за успостављање системске подршке за боље коришћење средстава претприступне
помоћи ЕУ намењених за успостављање мреже
за рурални развој; прати и координира рад мреже
за подршку руралном развоју; предлаже годишњи
и вишегодишњи финансијски план Одбора за
праћење; организује и припрема састанке, логистичку подршку за реализацију састанака, припрема
извештаје и одлуке у складу са закључцима у раду
Одбора за праћење; пружа подршку радним телима Одбора за праћење и прикупља податке, информације и документацију за учеснике у раду Одбора за праћење; учествује у припреми мишљења и
информација из рада Одељења, учествује у припреми стручних основа за израду закона, процедура и
радних инструкција и даје предлоге за побољшање
ефикасности пословних процеса за спровођење
функције јединице, учествује у припреми релевантних докумената и извештаје у складу са радом Одбора за праћење; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких наука или из научне
области биотехничке науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, знање енглеског језика, знање рада
на рачунару.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Заједничке пољопривредне политике
Европске уније - усмено; познавање националне
политике у области рурaлног развоја - усмено; познавање програма претприступне помоћи у области
рурaланог развоја (ИПАРД II) - усмено; познавање
Закона о удружењима („Сл гласник РС”, бр. 51/09 и
99/11 и др.закони) - усмено; познавање прописа који
регулишу систем државне управе - усмено; знање
енглеског језика - усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84

2. Радно место за програмирање
мера за унапређење
конкурентности одрживе
пољопривредне производње, у
звању саветник
Група за програмирање, Одељење за
рурални развој, Сектор за рурални
развој
1 извршилац
Опис послова: припрема елементе за израду мера
подршке за унапређење конкурентности одрживе
пољопривредне производње; прати стање и прикупља информације и припрема аналитичке подлоге, учествује у припреми материјала за измене и
допуне ИПАРД програма, измене и допуне Националног програма руралнoг развојa; припрема елементе за израду подзаконских аката у области руралног развоја, као и предлога мера за успостављање
системске подршке за боље коришћење средстава
претприступне помоћи ЕУ намењених унапређењу
конкурентности одрживе пољопривредне производње; припрема елементе за дефинисање платформи за преговоре са ЕУ у области унапређења
нивоа конкурентности примарне пољопривредне
производње; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области биотехничке науке или из научне области
економске науке или 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, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, знање енглеског
језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Заједничке пољопривредне политике Европске уније
- усмено; познавање националне политике у области
рурaланог развоја - усмено; познавање програма претприступне помоћи у области рурaланог развоја (ИПАРД
II) - усмено; познавање прописа који регулишу систем
државне управе - усмено; знање енглеског језика усмено; знање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84

3. Радно место за програмирање
мера за диверзификацију руралне
економије, у звању саветник
Група за програмирање, Одељење за
рурални развој, Сектор за рурални
развој
1 извршилац
Опис послова: припрема елементе за израду мера
за развој руралних подручја, као и мера у вези са
диверзификацијом пољопривредних активности у

руралним подручјима, побољшање квалитета живота у руралним подручјима, обнову и одрживи развој
села; припрема елементе за израду подзаконских
аката у области руралног развоја, као и предлога
мера за успостављање системске подршке за боље
коришћење средстава претприступне помоћи ЕУ;
учествује у припреми и реализацији програма и
пројеката у области одрживог коришћења биомасе
и примене добре пољопривредне праксе; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области биотехничке науке или из научне области
економске науке или 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 или из
научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Заједничке пољопривредне политике
Европске уније - усмено; познавање националне
политике у области рурaлног развоја - усмено; познавање програма претприступне помоћи у области
руралног развоја ( ИПАРД II) - усмено; познавање
прописа који регулишу систем државне управе - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Булевар Краља Александра 84

4. Радно место за припрему и
спровођење техничке помоћи, у
звању саветник
Група за техничку помоћ и
промоцију програма руралног
развоја, Одељење за рурални развој,
Сектор за рурални развој
1 извршилац
Опис послова: координира израду годишњег акционог плана коришћења мере Техничке помоћи; учествује у поступку спровођења јавне набавке по ЕУ правилима (ПРАГ) за набавку роба и услуга предвиђених
у акционом плану спровођења техничке помоћи;
учествује у припреми уговора и израђује извештаје
о спроведеној техничкој помоћи; израђује нацрте
извештаја и аката на енглеском и српском језику; прикупља, обрађује и анализира податке на енглеском и
српском језику; сарађује са службеницима укљученим у структуре управљања фондовима ЕУ ради прикупљања или размене информација; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама (академски назив: дипл. инжењер
пољопривреде, дипл. инжењер пољопривреде мастер, стручни назив: дипл. инжењер пољопривреде-специјалиста, стручни назив: струк. инжењер
пољопривреде-специјалиста) или из научне области
економске науке или 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, радно искуство у струци од најмање 3 године,
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положен државни стручни испит, знање енглеског
језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Заједничке пољопривредне политике
Европске уније - усмено; познавање националне
политике у области рурaлног развоја - усмено; познавање програма претприступне помоћи у области
рурaлног развоја (ИПАРД II) - усмено; познавање процедура Европске уније за набавку добара и услуга за
спољне акције Европске уније - усмено; познавање
прописа који регулишу систем државне управе - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84
IV Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава
пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина
22-26, 11000 Београд.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VI Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Светлана Трпковић, телефон: 011/3621958.
VII Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс за радна места под редним бројем
1-4: 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; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинскоj управи.
Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступБесплатна публикација о запошљавању

ку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама. Потребно је да кандидат 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 пољопривреде, шумарства и водопривреде: www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина
у изборном поступку обавиће се у просторијама
Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2 (Источно крило) и у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, Београд, почев од 18.12.2017.
године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем, на
контакте које су навели у пријави.
Напомене: За радна места под редним бројем 1-4
радни однос се заснива на неодређено време.
За радна места под редним бројем 1-4: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који 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.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве
пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и
веб-страници Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде: www.minpolj.gov.rs,
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места, на порталу е-управе, и на веб-страници и
у 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.
Литература коју кандидати могу да користе у
припреми за проверу знања може се наћи на
линковима:
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en
http://uap.gov.rs/aktuelni-podsticaji/
http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20
akti/2015/Uredba%20IPA%20II.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_
en.htm_en

www.nsz.gov.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став
1, члана 18 став 2, члана 19 став. 2, чл. 20 и чл. 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) и Закључка комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-10412/2017 од 25. октобра 2017. године, Канцеларија за информационе технологије и електронску
управу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ
УПРАВУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Канцеларија за информационе технологије и електронску
управу, Немањина 11, Београд.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шеф Одсека за
планирање и анализу, у звању
самостални саветник
у Одељењу за портале и сервисе,
Сектор за развој информационих
технологија и електронске управе
1 извршилац
Опис послова: руководи, организује, координира
рад запослених у Одсеку; координира планирање и
анализу успостављања магистрале органа: координира дефинисање пројектног задатка за планирање
интеграције система за идентификацију и аутентикацију на порталима; дефинише предуслове и мере за
имплементацију веб сервиса и веб портала и сервисе
од поверења; анализира и проучава законе, друге
прописе од значаја за пројектовање и имплементацију портала и сервиса; припрема елаборате, студије, програме, планове за пројектовање и имплементацију веб портала и веб сервиса; врши контролу
реализованих апликација у односу на постављене
захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника
одељења.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету; радно искуство у струци од најмање пет
година; положен државни стручни испит; знање
методологија развоја софтвера, апликација; познавање сервисно оријентисане архитектуре.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, апликација - писмено и усмено;
познавање сервисно оријентисане архитектуре - писмено
и усмено, познавање Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу, вештине логичког
и аналитичког резоновања, организационих способности и
вештине руковођења - писмено путем стандардизованих
тестова, вештине комуникације - усмено.
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2. Радно место дизајнер интернет
портала, у звању самостални
саветник
у Одсеку за пројектовање и
имплементацију, Одељење за
портале и сервисе, Сектор за развој
информационих технологија и
електронске управе
1 извршилац
Опис послова: израђује и дизајнира стране за
интернет и интранет сајт и сарађује са унутрашњим
јединицама Канцеларије; планира и реализује сложене захтеве за презентацију текстова и фотографија на сајтовима специфичним алатима; предлаже
мере за унапређење веб презентација органа; надзире спровођење мера за унапређење и усклађивање веб резнетација органа са прописаним стандардима; израђује анимације, видео и звучне записе
за сајт; врши скенирање и обраду фотографија које
се презентују на сајту; обавља и друге послове по
налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит;
познавање платформи и алата за дизајн корисничког интерфејса.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање платформи и алата за дизајн корисничког интерфејса - провера практичним радом на рачунару, познавање смерница за израду веб презентација - усмено, вештине комуникације - усмено.

3. Радно место програмер, у звању
млађи саветник
у Одсеку за пројектовање и
имплементацију, Одељење за
портале и сервисе, Сектор за развој
информационих технологија и
електронске управе
1 извршилац
Опис послова: пројектује моделе података, моделе
процеса и корисничког интерфејса портала; пружа
стручну поршку у пројектовању логичке структуре
извештаја, апликација и интернет портала, сајтова
и презентација, као и алгоритама за реализацију
постављених захтева; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу;
израђује апликативне програме; дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у
изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима; обавља друге послове по налогу
шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним
органима; положен државни стручни испит; познавање веб технологија.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање веб технологија - практичним радом на
рачунару, познавање смерница за израду веб презентација - усмено, вештине комуникације - усмено.

4. Радно место шеф Одсека за
планирање и анализу, у звању
самостални саветник
у Одељењу за информационе
системе и регистре, Сектор за развој
информационих технологија и
електронске управе
1 извршилац
Опис послова: руководи, организује, координира рад запослених у Одсеку; координира припрему
планова и анализа за развој информационих система и регистара: дефинише пројектнe задаткe за
развој и имплементацију информационих система и
регистара; дефинише предуслове за дистрибуирано коришћење података из регистара; анализира и
проучава законе, друге прописе од значаја за развој
и одржавање информационих система и регистара;
припрема елаборате, студије, програме, планове и
за развој основних регистара електронске управе;
врши контролу реализованих апликација у односу
на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу
начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање стручне области
електротехничко или рачунарско инжењерство или
научних области математичких или организационих
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година;
положен државни стручни испит; знање методологија
анализе системског софтвера, објектно оријентисаног
програмирања; Oracle/MSSQL database концепата;
познавање релационих база.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање објектно оријентисаног програмирања Oracle/
MSSQL database концепата и познавање релационих
база - писмено и усмено, вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и
вештине руковођења - писмено путем стандардизованих тестова, познавање Уредбе о Концеларији за
информационе технологије и електронску управу,
вештине комуникације - усмено.

5. Радно место шеф Одсека за
пројектовање и имплементацију, у
звању самостални саветник
у Одељењу за информационе
системе и регистре, Сектор за развој
информационих технологија и
електронске управе
1 извршилац
Опис послова: руководи, организује, координира
рад запослених у Одсеку; координира припрему
планова и анализа за развој информационих система и регистара: дефинише пројектнe задаткe за
развој и имплементацију информационих система и
регистара; дефинише предуслове за дистрибуирано коришћење података из регистара; анализира и
проучава законе, друге прописе од значаја за развој
и одржавање информационих система и регистара;
припрема елаборате, студије, програме, планове и
за развој основних регистара електронске управе;
врши контролу реализованих апликација у односу
на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу
начелника одељења.

Услови: стечено високо образовање стручне области
електротехничко или рачунарско инжењерство или
научних области математичких или организационих
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година;
положен државни стручни испит; знање методологија
анализе системског софтвера, објектно оријентисаног
програмирања; Oracle/MSSQL database концепата;
познавање релационих база.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологија анализе системског
софтвера и познавање Service Oriented Architecture;
Object Oriented Programming; Scripting, Database
Programming - SQL - писмено и усмено, вештине
логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења - писмено
путем стандардизованих тестова, познавање Уредбе
о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, вештине комуникације - усмено.

6. Радно место руководилац Групе
за обезбеђивање квалитета, у
звању самостални саветник
у Сектору за развој информационих
технологија и електронске управе
1 извршилац
Опис послова: руководи, организује, координира
рад запослених у Групи; развија и контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; координира и контролише примену индустријских стандарда у ИТ; координира и надзире примену стандарда
донетих од стране релеватних институција; дефинише процедуре за отклањање евентуалних недостатака у ИТ окружењу; развија постојеће ИС кроз
анализу и проналажење могућности за унапређењ;
сарађује са ужим унутрашњим јединицама Канцеларије и другим органима у области примене донетих
ИТ безбедносних процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит;
познавање Testing Frameworks и Monitoring Tools.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Testing Frameworks и Monitoring Tools писмено и усмено, познавање Закона о информационој
безбедности и Уредбе о концеларија за ИТ и електронску управу, вештине логичког и аналитичког
резоновања, организационих способности и вештине руковођења - писмено путем стандардизованих
тестова. вештине комуникације - усмено.

7. Радно место пројектант
информатичке инфраструктуре, у
звању виши саветник
у Одсеку за развој и одржавање
мреже, Одељење за рачунарске
комуникације, управљање мрежама
и интернет технологије, Сектор
за информационо-комуникациону
инфраструктуру
1 извршилац
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Опис послова: спроводи анализу јединствене
информационо-комуникационе мреже органа и
дефинише пројектне задатке, одржавање и рад;
пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне
опреме и системског софтвера и сервиса; пројектује
и надгледа имплементацију хардверских и софтверских решења за заштиту података и информација
на мрежи; дефинише и надгледа послове везане за
надзор и управљање мрежама; пројектује моделе
заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда
резервних копија података; прати развој нових технологија, тестира нова комуникациона хардверска
и софтверска решења; обавља и друге послове по
налогу шефа одсека.

односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике
и интернет технологија), на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; радно искуство у струци од
најмање седам година; положен државни стручни
испит; знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање
скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола.

Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског
инжењерства или из научне области математичких
или организационих наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; радно искуство у струци од
најмање седам година; положен државни стручни
испит; знање мрежних протокола, рутинг протокола,
мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање сигурносних проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање рада на Linux и VMware платформама; знање
администрације мрежних сервиса; знање скрипт
језика; познавање сигурносних алата и мрежних
протокола - писмено и усмено, познавање Закона
о информационој безбедности и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску
управу - усмено, вештине комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање сигурносних проблема и криптографских
технологија - писмено и усмено, познавање Закона о
информационој безбедности и Уредбе о Концеларији
за информационе технологије и електронску управу усмено, вештине комуникације - усмено.

8. Радно место пројектант
информатичке инфраструктуре на
Linux и VMware платформама, у
звању виши саветник
у Одсеку за развој и одржавање
мрежних сервиса, Одељење
за рачунарске комуникације,
управљање мрежама и
интернет технологије, Сектор за
информационо-комуникациону
инфраструктуру
1 извршилац
Опис послова: пројектује моделе информационо-комуникационих сервиса: електронске поште,
интернет домена (DNS), колаборационих сервиса,
интернет презентација и других инфраструктурних
сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе,
рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса
и сервиса, као и модела израда резервних копија
и архивирања података; координира и учествује у
изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо комуникационих
сервиса; одређује и имплементира најбољу праксу
за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Linux окружењима
којим се минимизира број сигурносних инциденати
уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке,
Бесплатна публикација о запошљавању

9. Радно место пројектант
информатичке инфраструктуре на
Microsoft платформи, у звању виши
саветник
у Одсеку за развој и одржавање
мрежних сервиса, Одељење
за рачунарске комуникације,
управљање мрежама и
интернет технологије, Сектор за
информационо-комуникациону
инфраструктуру
1 извршилац
Опис послова: пројектује моделе информационо-комуникационих сервиса: електронске поште,
интернет домена (DNS), колаборационих сервиса,
интернет презентација и других инфраструктурних
сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе,
рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса
и сервиса, као и модела израда резервних копија
и архивирања података; координира и учествује у
изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо-комуникационих
сервиса; одређује и имплементира најбољу праксу
за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Windows окружењима
којим се минимизира број сигурносних инцидената
уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области електротехничко и рачунарско инжењерство или научне области организационе науке или
стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких наука (са специјалистичким
знањима из области информатике и интернет технологија), на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година;
положен државни стручни испит; знање инсталације,
администрирања и одржавања кластера у Microsoft
Hyper-V и storage окружењу; познавање сигурносних
проблема и криптографских технологија; познавање
сигурносних алата; познавање мрежних протокола;
познавање елемената мрежне инфраструктуре.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање инсталације, администрирања и одржавања
кластера у Microsoft Hyper-V и storage окружењу;
познавање сигурносних проблема и криптографских технологија; познавање сигурносних алата;
познавање мрежних протокола; познавање елемената мрежне инфраструктуре - писмено и усмено,
познавање Закона о информационој безбедности и
Уредбе о Канцеларији за информационе технологије
и електронску управу - усмено, вештине комуникације - усмено.

10. Радно место руководилац
Групе за стручну подршку
примене стандардизације развоја
информационо-комуникационих
технологија, у звању самостални
саветник
у Одељењу за стандардизацију,
сертификацију и смернице развоја,
Сектор за стандардизацију и
сертификацију
1 извршилац
Опис послова: руководи, организује, координира
и контролише рад Групе; идентификује потребе за
стручну подршку; организује, координира и контролише стручну подршку у области стандардизације
развоја информационо-комуникационих технологија; координира припрему извештаја о спроведеним активностима; координира и прати реализацију
стручне подршке; израђује извештаје из делокруга
Групе; организује израду упутстава, промотивног и
другог материјала; врши и друге послове по налогу
начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основим академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година;
знање енглеског језика и рада на рачунару; положен
државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање енглеског језика - писмено, знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару, вештине
логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења - писмено
путем стандардизованих тестова, познавање Закона
о општем управном поступку, Уредбе о Канцеларији
за ИТ и електронску управу - усмено, вештине комуникације - усмено.

11. Радно место инжењер за ИТ
безбедност, у звању виши виши
саветник, у звању самостални
саветник
у Сектору за информациону
безбедност
1 извршилац
Опис послова: прати и користи међународне и
домаће стандарде информационе безбедности;
врши анализу, преглед и испитивање безбедности
ИКТ система, електронских сервиса и мреже; учествује у предлагању стратегија за заштиту мреже,
ИКТ система и интернет презентација; обезбеђује
заштиту дигиталних идентитета и сертификата у
ИКТ систему; остварује сарадњу са спољним субјектима при раду на дизајнирању и одржавању система заштите и испоручиоцима хардвера и софтвера
ради задовољавања постављених технолошких
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стандарда; организује рад ЦЕРТ; организује одговор
на пријављене или на други начин откривене безбедносне претње; обавља друге послове по налогу
помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационих наука,
односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике
и интернет технологија), на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у
струци од најмање седам година; положен државни
стручни испит; знање енглеског језика, познавање
мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме,
познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних
проблема, познавање криптографских технологија;
познавање IDS/IPS решења, познавање PEN тест
алата и PEN тест дистрибуција; познавање решења
за серверску, storage и мрежну виртуелизацију.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање
сигурносних проблема, познавање криптографских
технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање
PEN тест алата и PEN тест дистрибуција; познавање
решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о концеларији за
ИТ и електронску управу - усмено, знање енглеског
језика - писмено (превод), вештине комуникације усмено.

12. Радно место за финансијске
послове, у звању самостални
саветник
у Сектору за правне, кадровске,
финансијске и административне
послове
1 извршилац
Опис послова: припрема предлог финансијског
плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана и стара се о економичном
трошењу буџетских средстава; припрема предлоге
средњорочног и годишњег програмског буџета и
Предлог програма распореда и коришћења средстава за програме и пројекте; припрема предлоге
и образложења за промену апропријација и квота,
врши сравњивање и консолидовање финансијских
података, усклађује стања Главне књиге Трезора
са помоћним књигама; врши контролу законитости,
рачуноводствене исправности и веродостојности
финансијских докумената; учествује у припреми
предлога плана јавних набавки; припрема Завршни
рачун, односно Извештај о извршењу буџета и када
је потребно о одступању од буџета; обавља и друге
послове по налогу помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање у пољу економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година;
положен државни стручни испит; познавање рада
на рачунару.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система - усмено, познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару, вештине
комуникације - усмено.

13. Радно место за односе са
јавношћу, у звању самостални
саветник
у Сектору за правне, кадровске,
финансијске и административне
послове
1 извршилац
Опис послова: прати и користи међународне и
домаће развија политику односа са јавношћу; конципира, развија и формулише комуникациону стратегију; координира организацију кампања, медијских и
других промотивних догађаја; контролише садржај и
ажурност података на интернет портала; координира израду и припрема саопштења за јавност и припрема садржај презентација и публикација; развија
и одржава односе са медијима и јавношћу; представља активности институције у медијима и промотивним догађајима; анализира извештавање медија од
значаја за Канцеларију; врши и друге послове по
налогу помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у
струци од најмање пет година; знање рада на рачунару; знање енглеског језика; положен државни
стручни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање енглеског језика - писмено и усмено, знавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару,
познавање Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу - усмено, вештине логичког и аналитичког резоновања и организационих способности писмено путем стандардизованих тестова, вештине
комуникације - усмено.

14. Радно место за
административне послове, у звању
референт
у Сектору за правне, кадровске,
финансијске и административне
послове
1 извршилац
Опис послова: прикупља, уређује и контролише
податке неопходне за израду анализа, извештаја и
пројеката из делокруга Канцеларије; прима и разврстава службену пошту и другу документацију; води
евиденције из делокруга рада Канцеларије; припрема материјал, заказује и води евиденцију састанка,
рокова и обавеза руководиоца; врши комуникацију
са странкама путем телефона; спроводи странке
према протоколу; обавља и друге послове по налогу
помоћника директора.
Услови: стечено средње образовање; знање рада
на рачунару; знање енглеског језика; положен
државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање енглеског језика - усмено, познавање Уредбе
о канцеларијском пословању - усмено, познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару,
вештине комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:
III Место рада: Београд, Катићева14
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Дечанска 8а, са
назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења: Ружица Нелки и Југослав Стојиљковић, контакт телефон:
011/3340-737.
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 је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања овог
огласа у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - листу „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 радна места под редним бројевима 10, 11, 13 и
14 оригинал или оверена фотокопија доказа о знању
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 решења да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима и уверење о положеном стручном испаиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступ-
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ку 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 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. Изјаву о
сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је
могуће преузети на веб-страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/
у делу „Документи-Обрасци“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и 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 и провера знања
рада на рачунару обавиће се почев од 13. децембра
2017. године са почетком у 09.00 часова, у просторијама Канцеларије за информационе технологије
и електронску управу, Београд, Дечанска 8а и просторијама Службе за управљање кадровима, Палата
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
(Источни улаз), II спрат, канцеларија 269.
О свему претходно наведеном кандидати ће бити
благовремено обавештени телефоном, мејлом или
телеграмом на бројеве или адресе које су навели у
својим пријавама.
Напомена: 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.
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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду), биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Канцеларије
за информационе технологије и електронску управу,
веб-страници Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови“.
*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.+
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд

На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона
о државним службеницима (“Сл. гласник PC” бр.
79/05, 81/05 - испр., 83/05- испр., 64/07, 67/07- испр.,
116/08, 104/09 и 99/14), одредби Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима
(“Сл. гласник PC” бр. 94/2017 од 19.10.2017. године),
одредби чланова 17, 18, 19, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима (“Сл. гласник PC”
бр. 41/07 и 109/09), Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава посл.
бр. 112-4792/2017 од 26.05.2017. године, а у складу
са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у
Београду посл. бр. Су I 9-1/2015 од 23.12.2015. године, в.ф. председника Другог основног суда у Београду, судија Татјана Јеремић оглашава

ЈАВНИ KOHKУPC
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ДРУГОМ ОСНОВНОМ СУДУ
У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Други основни суд у Београду, Београд, Катанићева 15
II Радно место које се попуњава:

Судијски помоћник - судијски
сарадник, звање: саветник
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту судијски
помоћник - судијски сарадник: стечено високо
образовање из научне области правних наука на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о облигационим односима, Закона о парничном поступку, Закона о ванпарничном
поступку, Закона о кривичном поступку, Кривичног
законика, Породичног закона, Закона о извршењу и
обезбеђењу - усмени разговор са учесницима јавног
конкурса и вештина комуникације - непосредно, кроз
усмени разговор са учесницима јавног конкурса.
III Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, да учесник конкурса има општу
здравствену способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1. пријава за радно место судијски сарадник потписана својеручно, са контакт адресом и бројем телефона;
2. биографија,
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија уверења о поло-

женом правосудном испиту;
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном
односу;
8. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад;
9. уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван ( не старије од шест месеци)
10. попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат
опредељује да ли ће Други основни суд у Београду
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција (Образац бр. 1) или ће то кандидат сам учинити (Образац бр. 2)
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”
бр. 18/2016) прописано је између осталог да у
поступку који се пoкpehe по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и oбpaђује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води
службена евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није
осуђиван.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1
или 2) којом се опредељује за једну од две могућности и то да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да то кандидат учини сам.
Обрасце 1 и 2 можете преузети на интернет презентацији Другог основног суда у Београду у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву
неопходно је приложити уз напред наведене доказе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена 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 овлашhеног
судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Пријаве се подносе на шалтеру пријема Другог основног суда у Београду, на адреси: Београд, Катанићева 15 или поштом на наведену адресу, са назнаком „Пријава на јавни конкурс“.
VI Место, дан и време када ћe се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије
пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази,
Конкурсна комисија ћe спровести изборни поступак у
просторијама Другог основног суда у Београду, о чему
ћe учесници конкурса бити обавештени телефоном
или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
VII Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Светлана Гордић, контакт телефон:
011/635-4767 или зграда Суда, Београд, Катанићева
15, други спрат, канцеларија бр. 2004.
Напомене: Кандидати заснивају радни однос на
неодређено време. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотоко22.11.2017. | Број 752 |
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пији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве
пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Државни службеник који се пријављује на 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.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани захтев
учесника.
Други основни суд у Београду не врши дискриминацију по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Другог основног суда у Београду, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе, на огласној табли суда, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ
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 94/17) и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, број 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: 112-10647/2017
од 1. новембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - УПРАВИ
ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за слободне зоне,
Нови Београд, Омладинских бригада 1
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за послове
промоције слободних зона, звање
саветник
Одсек за контролу, надзор, развој и
промоцију слободних зона
1 извршилац
Опис послова радног места: формира базу
података о слободним зонама; израђује и ажурира информације о фискалним, финансијским,
царинским и другим погодностима рада у режиму
слободне зоне; обавештава инвеститоре о повољностима за улагање у слободне зоне; координира
рад са инвеститорима у процесу доношења одлуке
о улагању у слободне зоне; предлаже инвеститорима мере и поступке у развоју њихових програма
у слободној зони; израђује и ажурира веб-сајт о
слободним зонама у Републици; сарађује са надлежним органима на промоцији инвестирања и пословања у слободним зонама; сарађује са страним
институцијама и стручњацима из области слободних
зона, прикупљања информација из ове области ради
њихове примене у Републици Србији; обавља и друге послове по налогу директора и шефа Одсека.
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 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.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о слободним зонама и Царинског закона у делу
који се односи на слободне зоне и слободна складишта - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације
и мотивација за рад - усмено; познавање енглеског
језика - усмено.

2) Радно место за стручнооперативне послове развоја
слободних зона, звање сарадник
Одсек за контролу, надзор, развој и
промоцију слободних зона
1 извршилац
Опис послова радног места: учествује у обављању
послова у вези са развојем слободних зона у погледу
повећања броја корисника, развоја производње и
повећања укупног промета робе и услуга у зони; припрема информације о слободним зонама; учествује у
сарадњи са привредним друштвима за управљање
слободном зоном на стварању могућности за развој
инфраструктуре у слободним зонама; учествује у ажурирању података о фискалним, финансијским, царинским и другим погодностима рада у режиму слободне
зоне; обавља и друге послове по налогу директора и
шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о слободним зонама - усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације и мотивација за рад - усмено.
III Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за слободне зоне, 11070 Нови
Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавни
конкурс”.
V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Јасмина Денић, телефон 011/3117-397.
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 је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа „Послови” Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу:
- 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;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити у ком периоду, на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси последње решење
о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
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.
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
Управе за слободне зоне.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.
X Meсто, 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 и који испуњавају
услове за рад на оглашеним радним местима, провера
стручних оспособљености, знања и вештина обавиће
се почев од 15. децембра 2017. године у просторија-
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ма Министарства финансија - Управе за слободне зоне,
Београд, Омладинских бригада 1, о чему ће учесници
конкурса благовремено бити обавештени на контакте
(бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Напомена: Кандидат који први пут заснива радни
однос у државном органу подлеже пробном раду у
трајању од 6 месеци. Кандидат који нема положен
државни стручни испит може се примити на рад под
условом да положи државни стручни испит до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на огласној табли и
интернет презентацији Mинистарства финансија - Управе за слободне зоне: www.usz.gov.
rs, интернет презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на
огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа „Послови” 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.

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ
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: 11210169/2017 од 25.10.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Завод
за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.
II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место за испитивање
пријава патената и малих патената
и израду решершних извештаја
Одељење за машинство,
електротехнику и општу технику,
Сектор за патенте, звање саветник
1 извршилац
Опис послова радног места: води посебан управни поступак у мање сложеним управним стварима
по пријавама патената и малих патената (класификује конкретне пријаве патената и малих патената,
утврђује јасност пријаве патента, њену подобност за
објављивање, постојеће стање технике, установљава
новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост конкретног проналаска); испитује подобност
проширених европских патената и европских патената за њихову објаву у службеном гласилу Завода;
израђује све врсте решершних извештаја, води и ажурира интерну базу података примљених и обрађених
Бесплатна публикација о запошљавању

захтева за све врсте решерша; учествује у редовном
ажурирању Међународне класификације патената из
области електротехнике, физике, грађевинарства и
архитектуре у припреми стручних мишљења о савремености одређених технологија и о оцени технологија
које се прибављају или нуде на тржишту; даје стручна
мишљења и објашњења странкама; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области електротехничког, рачунарског, саобраћајног или грађевинског
инжењерства 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 годинe радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског
језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о патентима - писмено; познавање стручних
знaња из области информационо-комуникационих технологија - провераваће се практичним радом на рачунару (симулација); знање енглеског језика - усмено;
вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за материјално
испитивање пријава жигова
Одељење за жигове, Сектор за знаке
разликовања, звање саветник
2 извршиоца
Опис послова радног места: води посебне
управне поступке у мање сложеним управним
стварима: поступак испитивања пријава жигова,
поступак по предлозима за оглашавање ништавим
регистрованих жигова и поступак по захтевима
за престанак важења жигова због некоришћења;
поступак уписа промена у Регистар пријава жигова;
прати развој међународног система заштите жигова,
прописе и судску праксу у земљи и иностранству и
израђује студије, анализе и друге стручне материјале из области заштите жига; даје стручна правна
мишљења и пружа објашњења странкама; планира и спроводи интерне провере у оквиру система
управљања квалитетом; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке или ИМТ
студија 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 или
француског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о
жиговима - писмено; знање енглеског или француског језика - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; познавање делокруга
рада Завода и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за финансијски
надзор над радом организација за
колективно остваривање ауторског
права
Одсек за ауторско и сродна права,
Сектор за ауторско и сродна права,
међународну сарадњу и едукацију и
информисање, звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља надзор над
радом организација за колективно остваривање
ауторског и сродних права у домену ревизије њиховог годишњег извештаја о пословању, годишњег
обрачуна накнада и књиговодства; обавља надзор над финансијским пословањем организација за
колективно остваривање ауторског и сродних прва;
обавља послове анализа тарифа накнада за искоришћавање ауторских дела и предмета сродних
права у финансијском делу; припрема извештаје о
утврђеним неправилностима у раду организација
и предлаже мере за њихово отклањање; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области економских 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.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о ауторском и сродним правима и
Закона о ревизији - писмено; знање енглеског језика
- усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; познавање делокруга рада Завода и вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку у
надзору над радом организација за
колективно остваривање ауторског
права
Одсек за ауторско и сродна права,
Сектор за ауторско и сродна права,
међународну сарадњу и едукацију
и информисање, звање млађи
саветник
1 извршилац
Опис послова радног места: учествује у надзору
над радом организација за колективно остваривање
ауторског и сродних права; учествује у утврђивању
испуњености услова за издавање и обнову дозволе за рад организација за колективно остваривање
ауторског и сродних права, као и услова за брисање
организација за колективно остваривање ауторског
и сродних права из Књиге евиденције организација
коју води Завод; утврђује формалну уредност захтева за давање сагласности на предлог тарифа накнада које предлажу организације; припрема неопходне
податке за израду упоредноправних анализа система
колективног остваривања ауторског и сродних права; даје усмена обавештења странкама из области
колективног остваривања ауторског и сродних права; 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 пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског или француског
језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о ауторском и сродним правима
- писмено; знање енглеског или француског језика
- усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; познавање делокруга рада Завода и вештина комуникације - усмено.
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III Место рада: За сва радна места место рада је
Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Завод
за интелектуалну својину, 11000 Београд, Кнегиње
Љубице 5, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Тамара Стевановић, тел: 011/2025-955.
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).
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.
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
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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 Завода за интелектуалну својину.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос се 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 20. децембра 2017. године. О месту и времену почетка изборног
поступка кандидати ће бити обавештени на контакте
(бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, провера других стручних
оспособљености, знања и вештина, наведених у
тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у
просторијама Завода за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени на контакте
(бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
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.
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.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Завода за интелектуалну својину: www.
zis.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.
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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54
став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство одбране, Београд
Положај који се попуњава:

Секретар Министарства
одбране - положај у трећој групи
Опис послова: руководи Секретаријатом Министарства одбране, планира рад ужих унутрашњих
јединица, даје стручна упутства, координира и надзире њихов рад; извршава најсложеније послове
из делокруга Секретаријата Министарства одбране и стара се о извршавању заједничких послова
од значаја за рад Министарства одбране; остварује
сарадњу са другим министарствима, органима и
организацијама Владе; одлучује у складу са законом
и другим прописима, о правима, дужностима и одговорностима државних службеника у извршавању
послова, даје налоге за извршавање финансијског
плана у складу са утврђеним овлашћењима; обавља
и друге послове по налогу министра одбране.
Услови: стечено високо образовање из области
правних наука, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 9 година радног искуства у
струци; положен правосудни испит; сертификат за
приступ и коришћење податакa и докумената са
ознаком степена тајности; положени модули 3, 4,
6, и 7 по ECDL стандарду; држављанство Републике
Србије; 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.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Секретаријата Министарства
одбране; стручна оспособљеност за рад на положају
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Бирчанинова 5.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, контакт телефон,
податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства с кратким описом послова на којима
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је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно
потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми;
исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном правосудним испиту; сертификат за приступ
и коришћење података и докумената са ознаком степена тајности; доказ о положеним модулима 3, 4, 6,
и 7 по ECDL стандарду.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о
положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандитат
учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За
јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив
положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић
тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао), биће
одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства одбране, на интернет страници Службе за
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на
огласној табли, интернет страници и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе.
Бесплатна публикација о запошљавању

VICONT VEKTOR DOO

11000 Београд, Кумодрашка 380
тел. 011/3985-600

Асистент директора

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме, економске,
правне или техничке струке; без обзира на радно
искуство; напредно познавање Ms Office пакета;
возачка дозвола Б категорије; знање енглеског језика - средњи ниво; спремност за рад, систематичност,
аналитичност, детаљност и индивидуалност у раду,
висок ниво личне и професионалне одговорности, комуникационе вештине и спремност за тимски
рад. Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail:
dragana.djurovic@vicont.rs. Конкурс је отворен до
30.11.2017. године.

ЛОЗНИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УСТАНОВА СПОРТСКА ХАЛА
„БОЈНИК“
16205 Бојник, Вука Караџића бб

Конкурс за избор директора Установе Спортска
хала „Бојник“, објављен у публикацији „Послови“ бр. 732 од 28.06.2017. године, поништава се
у целости.

НОВИ ПА ЗАР
ОПШТИНА ТУТИН

36320 Тутин, Градски трг бб
тел. 020/811-057

Начелник

Општинске управе Општине Тутин,
на период од 5 година
УСЛОВИ: за начелника може бити постављено лице,
које поред општих услова за рад у државним органима утврђеним у Закону о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (да
је држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу),
испуњава и посебне услове: 1) високо образовање
из научне области правне науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука
на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), или основних
академских студија у износу од 240 бодова, односно
на одговарајућим основним студијама у трајању од
најмање четири године; 2) да има положен испит за
рад у органима државне управе; 3) да има најмање
пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас подносе се следећа
писмена као доказ испуњавања горенаведених
услова: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених (доказ као чињенице пунолетства),
лекарско уверење (као доказ опште здравствене
способности), уверење надлежног основног суда
да против кандидата није стављен захтев за спровођење истраге, одређених истражних радњи, није
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (као доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу). У приложеном CV-у тачно навести податке о
претходном запослењу и стеченом радном искуству
у струци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у Националној служби за

запошљавање и на сајту Општине Тутин: www.tutin.
rs. Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу Општине Тутин. За потребне информације
се можете обратити на телефон: 020/811-057.

Заменик начелника

Општинске управе Општине Тутин,
на период од 5 година
УСЛОВИ: Заменик начелник Општинске управе
замењује начелника Општинске управе у случају
његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност, а поставља га Општинско веће Општине
Тутин на период од 5 година. За заменика начелника
Општинске управе може бити постављено лице које
поред општих услова за рад у државним органима
утврђеним у Закону о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (да
је држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу) испуњава
и посебне услове: 1) високо образовање из научне
области правне науке у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), или основних академских
студија у износу од 240 бодова, односно на одговарајућим основним студијама у трајању од најмање
четири године; 2) да има положен испит за рад у
органима државне управе; 3) да има најмање пет
година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас подносе се следећа
писмена као доказ испуњавања горенаведених
услова: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених (доказ као чињенице пунолетства);
лекарско уверење (као доказ опште здравствене
способности); уверење надлежног основног суда
да против кандидата није стављен захтев за спровођење истраге, одређених истражних радњи, није
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (као доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу); у приложеном CV-у тачно навести податке о
претходном запослењу и стеченом радном искуству
у струци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у Националној служби за
запошљавање и на сајту Општине Тутин: www.tutin.
rs. Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу Општине Тутин. За потребне информације
се можете обратити на телефон 020/811-057.

НОВИ СА Д
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 23

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован:
држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (матер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски односно стручни
назив у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стучни назив дипломирани социјални радник; да има најмање 5 година радног искуства у
струци; да поседује организаторске способности; да
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није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела која га чине неподобним
за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Потребна докуменатација: извод из МК
рођених - оригинал не старији од 6 месеци; уверење
о држављанству - оригинал не старији од 6 месеци; уверење, односно диплома о стеченом образовању - оверена фотокопија; уверење о радном
искуству у струци која одговара звању потребном за
обављање послова директора центра за социјални
рад и оверена фотокопија радне књижице; уверење
да кандидат није осуђиван; уверење да се против
њега не води кривични поступак, односно да није
стављен захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за које
се гоњење предузима по службеној дужности. Уз
доказ о испуњености услова конкурса кандидат је
дужан да поднесе програм рада за мандатни период
за који се врши избор. Неблаговремене, непотпуне
и нејасне пријаве неће се узети у разматрање. Писмене пријаве и радну биографију (Curriculum Vitae)
са потребном документацијом, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурс за именовање директора“,
слати на горенаведену адресу или лично доставити
у пријемној канцеларији Центра за социјални рад
општине Бачка Паланка, радним данима од 07.00 до
14.00 часова. Рок за подношење пријаве је 10 дана
од дана објављивања у средствима јавног информисања.

УЖИЦЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„СРЕТЕН МАРИЋ“

21480 Србобран, Светог Саве 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије ), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник, најмање
пет година радног искуства у струци, држављанство
Републике Србије, општа здравствена способност,
да кандидат није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Доставити: кратку биографију и програм
рада за мандатни период. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за
подношење пријаве је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

СОМБОР
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
”КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ”
Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема, одговарајуће образовање, основне студије у трајању од најмање 4
године (чл. 17 став 6 Закона о библиотечко-информационој делатности “Сл. гласник РС”, бр. 52/11), у
складу са важећим прописима за високо образовање
до 10.09.2005. или студије другог степена у области
друштвено-хуманистичких наука, по прописима који
уређују високо образовање почев од 10.09.2005.
године; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да има најмање 3 године радног искуства
у култури; да није кажњаван за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; да има општу
здравствену способност. Уз пријаву поднети: предлог програма рада и развоја Библиотеке; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оверену фотокопију радне књижице и уверење о радном искуству; биографију кандидата која мора да садржи елементе који
доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у
раду; уверење о некажњавању; лекарско уверење.
Пријаве са комплетном документацијом достављају
се на адресу Библиотеке, са назнаком „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.
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УСЛОВИ: високо образовање, најмање пет година
радног искуства, три године радног искуства у култури, неосуђиваност за кривично дело на безусловну
казну затвора од шест месеци. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству РС и извод из матичне
књиге рођених, биографске податке, оверену копију
или препис дипломе о стеченом високом образовању, уверење о неосуђиваности, програм рада и
развоја установе, потврду о радном искуству. Пријаве се подносе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса, поштом или непосредно на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“
Возач камиона

на мандатни период од 4 године
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Директор

на период од 4 године

18230 Сокобања, Војислава Илића 2
тел. 018/833-068

25000 Сомбор, Трг цара Лазара 3
тел. 025/431-681

Посао се не чека, посао се тражи

31260 Косјерић, Олге Грбић 5
тел. 031/781-624

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
24-29 Закона о раду, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: II степен, стручно оспособљен
за возача моторних возила у друмском саобраћају,
3 године радног искуства на пословима управљања
теретним и моторним возилом, положен испит за
возача моторног возила категорије Б1, Б, БЕ, Ц1,
Ц1Е, Ц и ЦЕ, здравствена способност за управљање
моторним возилом у јавном друмском саобраћају.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у
оригиналу или овереној фотокопији: доказ о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Стручни сарадник на правним и
општим пословима
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
24-29 Закона о раду, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: стечено високо образовање на
студијама II степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, правног
смера, 2 године радног искуства на правним пословима и положен испит за возача моторног возила
категорије Б.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у
оригиналу или овереној фотокопији: доказ о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђи-
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вано 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Трговина и услуге
„ШУМЕР“ ДОО

22244 Адашевци
Бранка Радичевића 4
тел. 022/2150-107
www.sumer.si
e-mail: info@sumer.rs

Агент продаје

на одређено време
Одговорности: проналажење нових купаца путем
интернета, мејла, телефонских разговора и након
тога посете купаца, примање наруџбина, решавање
проблема и приговора купца, пружање информација
купцима, одржавање контакта са клијентима, уговарање нових послова, праћење тржишта, усмереност на циљеве, уверљивост, способност ефикасног
решавања проблема, познавање локалног тржишта.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, возачка дозвола - Б категорија, знање енглеског или
немачког језика, знање рада на рачунару, спремност за самостални и тимски рад, изражене презентацијске и преговарачке способности, искуство
у директној продаји у истој или сличној делатности,
организационе способности, професионалност,
комуникативност, висока мотивисаност, амбиције за
успех, упорност у раду, посвећеност и прецизност у
раду, одговорност и поузданост, спремност за учење
и усавршавање, предност: знање једног од наведена два страна језика и искуство у директној продаји.
ОСТАЛО: редовна зарада уз све припадајуће порезе и доприносе, висина зараде према договору са
послодавцем и према оствареним резултатима рада,
топли оброк и регрес, плаћени путни трошкови,
здравствено осигурање, могућност новчане стимулације, могућност ангажовања на дужи период.

Комерцијалиста - оперативни
извршилац послова
на одређено време
Одговорности: комуникација са матичном фирмом у
Словенији, примање наруџбина, продаја и набавка,
познавање локалног тржишта.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије и поседовање сопственог
возила, знање енглеског или немачког језика, знање
рада на рачунару, способност за самостални и тимски рад, посвећеност и прецизност у раду, одговорност и поузданост, спремност за учење и усавршавање, организованост, предност: знање једног од
наведена два страна језика.

учење и усавршавање вештина, спретност, брзина,
добра организација. одговорности: одржавање производних машина, рад на производним машинама.
ОСТАЛО: редовна зарада уз све припадајуће порезе
и доприносе, топли оброк и регрес, плаћени путни
трошкови, здравствено осигурање, могућност новчане стимулације, могућност напредовања и усавршавања, могућност ангажовања на дужи период.

Радник/радница на машинама у
производњи
на одређено време
20 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема или нижа, посвећеност и прецизност у раду, одговорност и поузданост, спремност за тимски рад, спремност за сменски
рад, спремност за учење и усавршавање вештина,
спретност, брзина, добра организација, одговорности: рад на производним машинама, рад на монтажним линијама.
ОСТАЛО: редовна зарада уз све припадајуће порезе
и доприносе, топли оброк и регрес, плаћени путни
трошкови, здравствено осигурање, могућност новчане стимулације, могућност напредовања и усавршавања, могућност ангажовања на дужи период.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 60 дана од
дана објављивања на сајту Националне службе за
запошљавање и у публикацији „Послови”. Пријаве
се шаљу на и-мејл адресу: info@sumer.rs, поштом на
горенаведену адресу или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

“СТОЈИЋ” ДОО
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 95
тел. 069/678-650

Роштиљџија

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 6 месеци, пробни рад 1 месец.

Касирка

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 3 месеца, познавање рада на
рачунару, пробни рад 1 месец.

ТРГОВИНА НА МАЛО „УРМА 8“

Посластичар

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

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

Касир

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.

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, трговац,
пожељно радно искуство у трговини на мало, познавање рада на рачунару, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на e-mail: uros_brkic@yahoo.com.

Радник на одржавању производних
машина
на одређено време
4 извршиоца

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и
пица.

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 207/23
тел. 062/376-871

ОСТАЛО: редовна зарада уз све припадајуће порезе
и доприносе, топли оброк и регрес, плаћени путни
трошкови, здравствено осигурање, могућност новчане стимулације, могућност ангажовања на дужи
период.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, интересовање за механику, посвећеност и прецизност у
раду, одговорност и поузданост, спремност за тимски рад, спремност за сменски рад, спремност за

Кувар

10 извршилаца

UTR „BOSS“

Конобар - шанкер
15 извршилаца
Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.

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.
22.11.2017. | Број 752 |
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ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
У ОСИГУРАЊУ
„ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ“
ДОО, БЕОГРАД
Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању
место рада: сви градови и места
на подручју Републике Србије, рад
на привременим и повременим
пословима
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI,VII степен стручне спреме, најмање
20 година радног искуства. Рад ван просторија
послодавца.
ОСТАЛО: високоатрактивна накнада, бесплатна
обука у организацији ПМП ради стицања лиценце
Народне банке Србије, могућност % учешћа у власничкој структури, могућност учешћа у креирању развоја привредног друштва, могућност напредовања
до позиције директора. Рок трајања конкурса: до
попуне. Кандидати могу да се лично јаве послодавцу
на адресу: Исмета Мујезиновића 19/4, 11070 Нови
Београд, радним даном 9-15 часова или да доставе
радну биографију путем поште, лице за контакт:
Радиша Јовановић.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345,
064/65-82-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима
обезбеђења
50 извршилаца
место рада: Београд, Суботица,
Сомбор, Ниш, Крушевац, Панчево,
Ваљево, Мајданпек, Горњи
Милановац, Доњи Милановац, Ужице
и Врбас, на одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил, без обзира на радно
искуство; пожељно основно познавање енглеског
или руског језика. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на наведене
телефонe или да своје радне биографије доставе на
имејл послодавца.

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

место рада: подручје Републике
Србије изузев Београда, на одређено
време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство; пожељно је да кандидат има
положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање
оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну
биографију на наведену мејл адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

Посао се не чека,
посао се тражи
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УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

Кувар
2 извршиоца

Mушко - женски фризер

Сокобања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог
образовног профила; радно искуство 12 месеци.
Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу
јавити послодавцу путем имејла или телефоном.
Лице за контакт Жељко Баришић.

УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме.

„ЕЛВОД“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђеловац);
обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до
попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт
Немања Недељковић.

34000 Крагујевац, Београдска 67
e-mail: rajaplasic@elvod.net; office@elvod.net

УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме.

Конобар

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144 б
тел. 060/810-1335
e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Радник у пекарско-индустријском
погону
за рад у Пударцима (Гроцка), на
одређено време 24 месеца
46 извршилаца
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, предност - искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни
рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, пробни рад 3 месеца. Рок трајања
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на
телефон: 060/810-1335, особа за контакт Јелена
Сингер или да путем и-мејл адресе доставе радну
биографију.

Дипломирани инжењер машинства
или мастер инжењерских наука
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер машинства или мастер инжењерских наука, оспособљен за послове противпожарне заштите
и заштите на раду.

Дипломирани инжењер
електротехнике или дипломирани
инжењер машинства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике или дипломирани
инжењер машинства на пословима комерцијалисте
на терену.

Дипломирани економиста или
економиста
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
економиста или економиста; са познавањем вођења
књиговоства производње.
ОСТАЛО: Пријаве слати на и-мејл: rajaplasic@elvod.
net или office@elvod.net. Рок за пријаву кандидата је
7. децембар 2017. године.

„ЛАСТВА“ ДОО
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119
тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

ТР „ДУЋАН ХРАМ“

Комерцијалиста
за рад на терену, у Београду

11000 Београд, Мутапова 21
тел. 064/160-4250

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола
Б категорије; радно искуство у продаји школског,
канцеларијског и рекламног материјала - годину
дана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе послодавцу путем мејла адресе или
телефона.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, 12
месеци радног искуства на наведеним пословима.
Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ЕУРО БРАВО
11000 Београд, Кумодрашка 237
тел. 064/8620-309

Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Стаклар

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

на одређено време од 12 месеци, за
рад у Старој Пазови
5 извршилаца

Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил; обавезно познавање
бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство
није неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на имејл послодавца. Лице за контакт
Слободан Савић.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, стаклар;
пожељно радно искуство на екструдеру за заливање стакла. Кандидати могу да се јаве на телефон:
064/8620-309, конкурс је отворен до попуне радног
места.

www.nsz.gov.rs
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COMRAD DOO

21000 Нови Сад, Руменачки пут 54
тел. 021/4793-016, 493-513, 6332-421

Радник на складишту

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме,
пожељно радно искуство и знање управљања
виљушкаром. Јављање кандидата на горенаведене
телефоне.

ABS-COMPANY DOO
21410 Футог, Цара Лазара 7
тел. 065/8921-188

Техничар на техничком прегледу
возила
УСЛОВИ: IV степен - техничар друмског саобраћаја
или III степен - ауто-мехничар; возачка дозвола Б
категорије; основна информатичка обука; пожељно
да је лице из Футога и околине због места рада у
Футогу. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 01.12.2017.

WEINER STADTISCHE
ОСИГУРАЊЕ
А.Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Трешњиног цвета 1
тел. 060/1006-468
e-mail: konkurs@weiner.co.rs

Заступник/агент продаје
осигурања
за рад у Новом Саду, на одређено
време 24 месеца
3 извршиоца
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије, теренски
рад; пожељно економски смер стручне спреме и
искуство у комерцијали и продаји. Јављање кандидата на горенаведени телефон и и-мејл. Рок за
пријаву до 30.11.2017.

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

Медицинска сестра - техничар
општег смера
на одређено време од 2 месеца, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи - општи смер; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблагоБесплатна публикација о запошљавању

временим и неће бити разматране. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести
“Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас за сестру“ или
лично у просторијама болнице.

„МЕДИКА ПЛУС“ ЗУ АПОТЕКА
11080 Земун, Првомајска 2ф
e-mail: mirjana.lukovic19@gmail.com

Дипломирани фармацеут
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут.

Фармацеутски техничар
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски
техничар.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу слати на e-mail:
mirjana.lukovic19@gmail.com, у року од 30 дана од
дана објављивања конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, локал103

Службеник за јавне набавке

на одређено време ради замене
привремено одсутне раднице за
време породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, најдуже
до њеног повратка, у Служби за
обављање заједничких послова,
Одсек правних послова
УСЛОВИ: завршен факултет правне или економске
струке.

Дипломирани економиста
на одређено време, најдуже до
24 месеца, због повећаног обима
посла, за рад у Служби за обављање
заједничких послова, Одсек
економско-финансијских послова
УСЛОВИ: завршен факултет економске струке.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас;
кратку биографију; фотокопију извода из матичне
књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе или уверења о завршеном
правном или економском факултету; кандидат може
да поднесе и фотокопију сертификата службеника за јавне набавке уколико исти поседује; уколико
лице не поседује сертификат службеника за јавне
набавке, послодавац је у обавези да истом омогући
да у року од три месеца од дана заснивања радног
односа, односно од дана када се стекну услови, положи испит за службеника за јавне набавке; лекарско
уверење (подноси кандидат који буде изабран на
конкурсу). Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично
у писарницу Дома здравља Параћин или послати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место службеника за јавне набавке у
Служби за обављање заједничких послова, Одсек
правних послова“ и „Пријава на конкурс за радно место дипломираног економисте у Служби за
обављање заједничких послова, Одсек економских
послова“. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу

бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене,
недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве
са непотпуном и неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави
Моравска 2

Струковни медицински радиолог
на одређено време до повратка
одсутне раднице са боловања,
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна
спрема, висока здравствена школа, 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, оверену копију лиценце или решења о упису у одговарајућу комору, 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: 8 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на
горенаведену адресу или доставити лично у Правну
службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће
бити узета у разматрање при избору кандидата.

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.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4
e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца
УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира на
радно искуство. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на имејл адресу послодавца.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фармације, без обзира на радно искуство. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе на и-мејл адресу
послодавца.
22.11.2017. | Број 752 |
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ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Ириг, Војводе Путника 5
тел. 069/609-241, 022/2462-030

Биохемичар
на одређено време (могућност
запослења на неодређено време)
Опис посла: послови биохемичара у биохемијској
лабораторији.
УСЛОВИ: медицински биохемичар (VII/1 степен) или
специјалиста медицинске биохемије (VII/2 степен);
неопходно радно искуство на пословима у биохемијској лабораторији - 12 месеци; положен стручни
испит; лиценца за рад биохемичара; основно знање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: обезбеђен путни трошак, рад у првој смени. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем поште или
да се јаве на контакт телефоне послодавца, лице за
контакт: Слађана Радић.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Београд, Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Оглас објављен у публикацији „Послови“
11.10.2017. године (број 746, стр. 22), поништава се за радно место под тачком 4) у Стоматолошкој служби Дома здравља Гроцка: доктор
специјалиста стоматолошке протетике. У осталом делу конкурс је непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Београд, Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине спец.
неуропсихијатрије
у Консултативно-специјалистичкој
служби
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме; положен
специјалистички испит из неуропсихијатрије, звање
доктор медицине спец. неуропсхијатрије, VII/2 степен стручне спреме; положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару.

Доктор специјалиста радиолошке
дијагностике
у Служби за радиолошку
дијагностику
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање доктор медицине, VII/2 степен стручне спреме; положен специјалистички испит из радиологије, звање
доктор медицине специјалиста радиолошке дијагностике, VII/2 степен стручне спреме; положен стручни
испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару.

Специјалиста медицине рада

у Служби за здравствену заштиту
радника
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме; положен
специјалистички испит из медицине рада, звање
доктор специјалиста медицине рада, VII/2 степен
стручне спреме; положен стручни испит; лиценца за
рад; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету;
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;
фотокопију потврде о положеном стручном испи-
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ту; фотокопију дозволе за рад - лиценце, издате
од надлежне Лекарске коморе; фотокопију личне
карте; кратку биографију са навођењем степена
познавања рада на рачунару и са тачном адресом
и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу Дома
здравља, Српско-грчког пријатељства 17 или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске
службе ДЗ. Пријаве поднете мимо означеног рока и
без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносилаца молби не враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће објављена на огласној табли ДЗ,
а информације се могу добити у Правно-кадровској
служби Дома здравља Гроцка.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА
БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Специјалиста интерне медицине
пробни рад у трајању од 2 месеца
2 извршиоца
Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника
на болничком одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање консултативних прегледа на захтев
основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на друге консултативне прегледе и на стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болници и заједно
са примарно-основном здравственом заштитом
израђује предлоге програма мера здравствене
заштите, учествује у здравственом васпитању и
просвећивању, у едукацији здравствених радника у
свом тиму, организује посао у својој радној јединици,
ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и
превентивних поступака, по потреби иде у пратњу
пацијента, даје стручна мишљења код одређених
случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове
по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду (“Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове: VII/1 степен стручне спреме: завршен
медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине. Пожељне и амбиције, знања вештине или искуство у руковођењу
због могућности обављања послова руководиоца
различитих нивоа. Кандидати уз пријаву подносе:
уверење о држављанству (оригинал или оверену
копију, не старију од шест месеци), потврду да нису
осуђивани, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију
уверења, односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине - копију извода
из матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио презиме; европски CV на српском језику; лиценцу или решење о упису у Лекарску комору (оригинал
или оверену копију). Пријаву са документанцијом
доставити лично или препоручено на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација.
Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за обављање
послова за које се заснива радни однос. Одлука о
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана истека рока. Кандидати који не буду примљени
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
За све информације можете се обратити на телефон:
036/613-450.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Дипломирани психолог

за рад у Служби за психијатрију,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене
до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета
или одсуства са рада ради посебне
неге детета, до повратка запослене
на рад или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: филозофски факултет, одсек за психологију
и положен стручни испит, VII/1 степен. Кандидати
подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом,
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме).
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити
у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Ковачица, Штурова 42

Доктор медицине

изабрани лекар, у Служби опште
медицине са кућним лечењем и
негом, на одређено време од 12
месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне
услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. Пријаве
на оглас се могу поднети лично на писарници ДЗ, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова или послати препоручено поштом на горенаведену адресу, са
назнаком “За оглас”. Уз пријаву на оглас се подносе,
у оригиналу или овереној фотокопији: диплома - уверење о завршеном медицинском факултету; доказ о
упису у именик Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву са доказима о
испуњавању услова кандидати достављају личну и
радну биографију. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
КОВИН У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253
факс: 013/741-166, тел. 013/741-234

Помоћни радник (спремачица спремач)
на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на
радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе
пријаву са кратком биографијом и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. 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.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Лабораторијски техничар

за рад у Одељењу за биохемијску
лабораторијску дијагностику,
на одређено време до повратка
запосленог са боловања на рад

су: 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).

Mедицинска сестра - техничар
за потребе Одсека за кожновенеричне болести Службе за
унутрашње болести, на одређено
време до повратка стално запослене
са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа општег смера; положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод
из МК 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).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста
неурологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, лиценцу или решење о
упису у комору. Ако поседују радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз
напомену „Пријава на оглас“, са навођењем радног
места за које се конкурише. Уколико кандидат има
и-мејл адресу, потребно је исту назначити ради
обавештавања о резултатима конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације обратити се на телефон:
026/240-725.

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; специјалистички испит из неурологије; лиценца. Кандидат је дужан
да уз пријаву на оглас приложи: диплому о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном
траженом специјалистичком испиту, лиценцу издату
од надлежног органа, кратку биографију са адресом
и конктакт телефоном.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа; положен стручни испит; лиценца. Кандидат је
дужан да уз пријаву приложи: диплому о завршеној
траженој школи, уверење о положеном стручном
испиту, лиценцу издату од надлежног органа, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.

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

Педијатријска сестра - техничар

за потребе Службе за педијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са трудничког, односно
породиљског боловања и боловања
ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа педијатријског смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод
из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адреБесплатна публикација о запошљавању

Доктор медицине специјалиста
радиологије
УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; специјалистички испит из радиологије; лиценца. Кандидат је дужан
да уз пријаву на оглас приложи: диплому о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном
траженом специјалистичком испиту, лиценцу издату
од надлежног органа, кратку биографију са адресом
и конктакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Помоћни радник за преношење и
транспорт пацијената
на одређено време до 24 месеца,
због повећаног обима посла који се
финансира из сопствених средстава
УСЛОВИ: основна школа. Кандидат је дужан да уз
пријаву приложи: диплому о завршеној траженој
школи и кратку биографију са адресом и контакт
телефоном.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом на горенаведену адресу. Пријаве поднете мимо рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа - педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног
искуства. Приликом пријаве на конкурс 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.).
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 на које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Дипломирани правник
у Служби за правне и
административне послове,
Заједничке немедицинске службе,
на одређено време
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен правни
факултет, VII/1 степен, радно искуство у области
конкурса најмање три године. Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа
документа: потпуна лична и радна биографија са
адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом; изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични
поступак, својеручно потписана; диплома о завршеном правном факултету - VII/1 степен, извод из
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме; доказ о радном искуству након положеног стручног испита (фотокопија радне књижице).
Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као
доказ и здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; уверење да се против њих
не води кривични поступак (уверење издаје суд);
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о држављанству; фотокопију личне карте
(нечиповане и стари образац), односно чиповану
доставити на очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и
са кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос обавиће се разговор ради прибављања
додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Одељење за административне
послове, Одсек за кадровске послове, КБЦ Земун Београд. Кандидати су дужни да своје пријаве доставе лично или путем поште, писарници на горенаведену адресу, са назнаком “За јавни оглас за пријем
у радни однос на одређено време за дипломираног
правника”, у року од 8 дана од дана објављивања
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огласа. Неблаговремене пријаве као и пријаве са
непотпуном и неодговарајућом документацијом неће
бити разматране. Кандидати који не буду изабрани
документацију могу преузети на писарници КБЦ
Земун - Београд.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине

пробни рад три месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са просечном оценом минимум 8,00; положен стручни испит;
познавање најмање једног страног језика; пожељно
је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, VII
степен стручне спреме (са просечном оценом студирања); оверен препис или фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту; оверен препис или
фотокопију дипломе о положеном испиту за научно
звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има); потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопија личне карте или очитана лична карта;
биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са
условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи
избор ће бити позвани на разговор.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ
И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2645-064

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове: да има
средњу стручну спрему - средњу медицинску школу, општи или педијатријски смер; положен стручни
испит; лиценцу издату од надлежне коморе, односно решење о упису у именик надлежне коморе; 6
месеци радног искуства. Кандидати су дужни да уз
пријаву на оглас приложе: молбу, кратку биографију
(Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и
мејл адресом и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому о завршеној средњој
медицинској школи општег или педијатријског смера; уверење (потврду) о положеном стручном испиту; лиценцу издату од надлежене коморе, односно
решење о упису у именик надлежне коморе; доказ
о радном искуству; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван (не стрије
од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за
издавање уверења; уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута
оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев
за издавање уверења. Изабрани кандидат је дужан
да пре заснивања радног односа приложи горенаведену документацију у овереним фотокопијама,

26

| Број 752 | 22.11.2017.

осим уверења да кандидат није осуђиван и уверења
да се против кандидата не води кривични поступак
и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага, који се могу доставити у оригиналу или
овереној фотокопији. Пре заснивања радног односа
изабрани кандидат је дужан да достави доказ о извршеном здравственом прегледу у складу са прописима, у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве
слати на наведену адресу Клинике, са назнаком „За
оглас за пријем у радни однос медицинске сестре техничара, на одређено време до повратка одсутног запосленог” или лично доставити у Одељење
за опште, правне, кадровске и техничке послове
Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за
доношење одлуке о избору кандидта. Кандидати ће
о избору бити обавештени писаним путем у законском року.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад

стручном оспособљеношћу и искуством, бави се
пословима и радним задацима описаним код описа
послова зубног техничара, ради остале послове из
своје струке по налогу непосредног руководиоца,
одговоран је за заштиту на раду у својој служби, за
свој рад одговоран је одговорном зубном техничару,
непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер
зубни техничар - протетичар, положен стручни испит, VI степен стручне спреме, лиценца или
решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или
фотокопију решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пијаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.
Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли IV спрат.

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

Виши зубни техничар
уз пробни рад
Опис послова: у оквиру стручних послова по налогу зубног лекара специјалисте са одељења стоматолошке протетике и ортодонције и одговорног техничара зубног техничког лабораторијума одређује
најкомпликованије случајеве у складу са својом

Посао се не чека, посао се тражи
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до
њеног повратка на рад, за рад у
Служби опште медицине, Амбуланта
„Јасика“
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршен медицински факултет,
VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит
и поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору. Кандидати достављају: пријаву на оглас,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за
рад или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву,
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН“
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; VII/1 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет; положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном
медицинском факултету, оригинал или оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, решење о
лиценци издато од Лекарске коморе Србије. Рок за
подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве се подносе поштом на
адресу Дома здравља, са назнаком „За оглас - не отварати” или директно у управу Дома здравља, сваког
радног дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Спремач/хигијеничар
на одређено време ради замене
радника на боловању
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: диплому о завршеној основној школи, уверење Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење или
потврду о радном искуству и биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос спремача/
хигијеничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Техничар

у Служби за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката
од крви и дијагностичких средстава,
на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у Заводу и на
терену; води рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а
према упутствима произвођача; учествује у вођењу
прописане документације; учествује у изради периодичних извештаја; учествује у изради документације
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада; води
рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне средине; врши
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију
и унос података у информациони систем у заводу и
на терену; помаже ДДК у попуњавању упитника у
Заводу и на терену; врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену; одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на
плочици у Заводу и на терену; врши венепункцију
даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену; брине о ДДК за
време и непосредно након давања крви у Заводу
и на терену; учествује у збрињавању нежељених
реакција код ДДК у Заводу и на терену; доставља
узорке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу; доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од
крви, уз спроводну листу; обавља и друге послове из
делокруга рада техничара IV степена трансфузијског
смера сходно потребама Завода; за свој рад одговара главном техничару одељења, главном техничару
службе, шефу одељења, начелнику службе, главном техничару Завода и директору Завода. Поред
општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће услове: завршен IV степен
стручне спреме - медицинска школа лабораторијског
или општег смера.
ОСТАЛО: IV степен. Кандидат је дужан да уз пријаву
на оглас достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној медицинској
школи лабораторијског или општег смера; фотокопију радне књижице (није потребна овера); фотокопију извода из матичне књиге рођених (није
потребна овера); фотокопију личне карте (није
потребна овера); кратку биографију (CV). Оглас ће
бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком
„За оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од 8 до
12 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Педијатријска сестра у ординацији
Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу пацијената, асистира лекару при
прегледу пацијената, учествује у тимском раду, води
прописане евиденције, обавља и друге послове из
своје струке.
УСЛОВИ: медицинска школа, педијатријска сестра
(IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
поднети: фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу). На пријави назначити „За јавни
оглас - радно место педијатријска сестра у ординацији, на неодређено време“.

Лабораторијски техничар
Опис послова: прима, информише и издаје смернице кориснику здравствених услуга о протоколу
током узимања материјала, отвара медицинску
документацију, наплаћује услуге и партиципацију, узима узорке биолошког материјала и припрема га за лабораторијске анализе. Припрема
аутоматске анализаторе за рад и ради на њима,
брине о исправности и хигијени апарата, као и
радног поостора. Ради биохемијске, хематолошке, паразитолошке и анализе урина, уписује
резултате анализа, води потребну лабораторијску документацију, прописане, евиденције. Благовремено предаје новац, редовно води дневни
извештај о броју и врсти лабораторијских анализа. Обавља и друге послове по налогу предпостављених у оквиру своје струке. У дислоцираним
лабораторијама и у стану болесника: узоркује
материјал на терену, транспортује га до матичне лабораторије у којој се обавља примопредаја
истог. Врши транспорт биолошког материјала
између организационих јединица лаботоријске
службе, разноси требовања, обавештења и остали материјал.
УСЛОВИ: медицинска школа, смер лабораторијски
техничар (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
поднети фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи, уверење о положеном стручном испиту,
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне коморе или решења о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу). На пријави назначити: „За јавни оглас - радно место лабораторијски
техничар, на неодређено време”.

Поливалентна патронажна сестра
Опис послова: врши процену здравља, психосоцијалног функционисања, услова живота и идентификовање фактора ризика по здравље породице,
промоција здравља породице и локалне заједнице
и едукација о здравим стиловима живота свих чланова породице, идентификовање вулнерабилних
популационих групација посебно трудница, деце,
школске деце и старијих од 65 година, укључујући
ту и ризик њиховог занемаривања и злостављања,
очување и унапређење здравља деце и подстицање њиховог правилног раста и развоја , промоција одговорног родитељства и позитивног односа
родитеља и деце још пре рођења детета, повезивање породице са службама здравствене, социјалне
заштите као и са другим структурама у заједници, а
у складу са потребама породице, здравствени надзор и адекватна интервенција над члановима породице који су под посебним ризиком за здравље, као
и члановима породице чије је здравље нарушено,
посебно оних старијих од 65 година, рад на терену и у кући и повремена вожња службеног аутомобила, неговање односа међусобног уважавања
и поверења између патронажне сестре и чланова
породице. Реализација циљева везаних за децу:
промоција здравља, уз обезбеђење адекватне неге
детета, подстицање правилног раста и развоја,
превенција и смањење појаве злостављања и занемаривања деце, бољи односи и интеракција деце
са родитељима, здравствени надзор над децом са
посебним ризиком, едукација деце и младих о здра22.11.2017. | Број 752 |
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вим стиловима живота, укључујући ту и превенцију
болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманију) и заражавање вирусом хива.
УСЛОВИ: виша медицинска школа општи смер или
основне струковне студије, струковна медицинска
сестра (VI степен стручне спреме), положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
поднети: фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу). На пријави назначити “За јавни
оглас - радно место поливалентна патронажна сестра, на неодређено време”.

Медицинска сестра - техничар у
ординацији
2 извршиоца
Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу пацијената, припрема пацијенте за преглед и по потреби асистира лекару код
одређених прегледа и интервенција, врши вакцинацију и даје ординирану терапију, ради на апаратима
који су уведени у радни процес, врши стерилизацију
и припрему материјала, инструмената и апарата за
рад, води прописане евиденције, попуњава картоне, рецепте и остале обрасце, даје на фактурисање
извршене услуге и потрошене ампулиране лекове, наплаћује услуге и предаје прикуљени новац,
у ординацијама на селу обавља кућну терапију и
здравствену негу, по потреби вози службени аутомобил, обавља и друге стручно-административне
послове за потребе ординације.
УСЛОВИ: медицинска школа, медицинска сестра
- техничар (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
поднети: фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу). На пријави назначити “За јавни
оглас - радно место медицинска сестра - техничар у
ординацији, на неодређено време”.

Физиотерапеутски техничар
Опис послова: врши пријем пацијената, врши
мерење функционалног статуса и мануелно тестирање мишића за дређене групе, обучава пацијенте у обављању вежби, даје савете за спровођење
третмана у кућним условима, спроводи све врсте
физикалних процедура, води рачуна о исправности
медицинских апарата, води прописане евиденције, а
обавља и друге послове у оквиру своје струке као и
друге послове по налогу.

здравственом картону, итд). Избор између пријављених
кандидата врши се на основу приложене документације
из које се цени испуњеност услова. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у затвореним ковертама,
на горенаведену адресу. Ако последњи дан рока пада у
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.
Пријаве које буду примљене у Дому здравља Нови Сад
после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се
неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља
Нови Сад. Одлука о избору кандидата биће донета у року
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253
факс: 013/741-166, тел. 013/741-234

Доктор медицине

на одређено време до повратка
запослене са трудничког и
породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен
стручне спреме, звање доктор медицине, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да уз
пријаву са кратком биографијом доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, звање доктор медицине, уверење о положеном
стручном испиту.

Дипломирани психолог
на одређено време, до повратка
запослене са трудничког и
породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршен факултет, VII степен стручне
спреме, звање дипломирани психолог, без обзира
на радно искуство. Кандидати су у обавези да уз
пријаву са кратком биографијом доставе: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, звање
дипломирани психолог, фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
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.

Пољопривреда
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац, Синђелићева 48
тел. 035/312-141

Директор
УСЛОВИ: средња, виша или висока стручна спрема, односно IV, VI или VII степен, пољопривредне, економске или правне струке, радно искуство
од најмање 3 године у степену стручне спреме, да
кандидат није осуђиван за кривична дела против
привреде и службене делатности за које су наступиле правне последице, док те последице трају,
да се писмено изјасни и да достави програм и развојна опредељења Задруге, као и да је упознат са
стањем у Задрузи. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са напоменом „Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Индустрија и грађевинарство
„STEELPAN“ DOO

26000 Панчево, Утве Златокриле 9
тел. 069/115-45-75
e-mail: steelpandoo@gmail.com

Заваривач

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен, електрозаваривач.

Бравар

на одређено време
6 извршилаца
УСЛОВИ: браварски послови, III степен; КВ механичар, машиниста, машинбравар, бравар.

Радник за пескирање
на одређено време
УСЛОВИ: I степен, НК, лица без занимања и стручне
спреме; II степен, ПК, помоћни - приучени обрађивач метала.
ОСТАЛО: Директно упућивање кандидата према
договореним терминима за разговор, Утве Златокриле 9, Панчево, јављање кандидата на телефон
069/11-54-575, достављање радних биографија на
увид. Лице за контакт: Недић Ана.

УСЛОВИ: медицинска школа, физиотерапеутски техничар (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
поднети фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу). На пријави назначити: „За јавни
оглас - радно место физиотерапеутски техничар, на
неодређено време”.
За сва радна места: Кандидати могу бити позвани ради
пружања додатних података који могу бити потребни за
одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском
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Индустрија и грађевинарство

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

„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
Опис посла: израда делова по цртежима.
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.

„CARNELIAN“ DOO
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.

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
тел. 063/72-89-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Заваривач

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
50 извршилаца
Опис посла: варење свих врста метала поступцима
TIG, TIG+REL, MIG, MAG.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 36 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика - почетни ниво (није услов);
пожељно поседовање атеста (није услов).

Металостругар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
5 извршилаца
Опис посла: оператер на машини.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
раду на мануелном стругу, минимум 24 месеца;
пожељна возачка дозвола Б категорије (није услов);
пожељно знање немачког језика - почетни ниво
(није услов)

Цевар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
20 извршалаца
Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа котлова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању, минимум 36 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика - почетни ниво (није услов)
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и
превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни
здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно
време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца.

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

Електричар

Физички радник (хемијски
манипулант)
на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора),
место рада: Суботица - Биково
5 извршилаца
Опис посла: рад у погону.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању.
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.

Возач теретног моторног возила
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.

„ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158
тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Тесар

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

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно
искуство најмање 3 године.

Опис посла: послови електричара на одржавању у
кругу фабрике.

10 извршилаца

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

УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно
искуство најмање 3 године.

Бравар

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

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.

10 извршилаца

Армирач

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство.
ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор
10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац; обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно
место са повећаним ризиком, рад ван просторија
послодавца. Радни однос се заснива на одређено време - 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне
радних места. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на горенаведени број телефона, особа за контакт Миле Ковачевић или да на наведену и-мејл
адресу доставе радну биографију.

Национална служба
за запошљавање
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„АМИГА” ДОО

36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-099

Руковалац грађевинским
машинама
на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; минимум 3 месеца радног искуства
на истим пословима; возачака дозвола Б и Ц категорије. Остали критеријуми према општим условима
„Амиге”. Пријаве се подносе на адресу: „Амига” д.о.о.
Краљево, Тике Коларевића 66 или e-mail transport@
amiga.rs или pravnasluzba@amiga.rs. Све информације на телефоне: 036/383-354 или 399-199.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВРАЧАР”

Наука и образовање

11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4085, 715-4084

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Секретар установе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; правни факултет - дипломирани правник; положен стручни испит
за секретара установе; 1 година радног искуства.

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању; 12 месеци радног исксутва на наведеним пословима. Кандидати треба да пошаљу CV
на e-mail: snezana@sigdoo.rs или да се јаве на број
телефона 283-3362. Рок за пријављивање је до
04.12.2017. године.

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.

ROOFING PLUS
ПР СТАНА ЈОВАНОВИЋ

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

Грађевински лимар

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.

STANDARD INVEST GROUP DOO
11000 Београд, Сазонова 106
тел. 011/283-3362
e-mail: snezana@sigdoo.rs

Монтер термотехничких
инсталација
Електромонтер

21299 Раковац, Мите Белића 7
тел. 060/6864-264

на одређено време 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен - лимар, пробни рад 1 месец.
Рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до
12.12.2017.

Педагог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; филозофски
факултет група за педагогију или група за школску
педгогију - психологију; са или без радног искуства;
са или без положеног стручног испита и испита за
лиценцу.

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење 97/08 и 44/10) почев од 10.
септембра 2005. године; високо образовање стечено
на студијама у трајању од најмање четири године по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне акадмеске,
односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем; са или без радног искуства; са или без положеног стручног испита
или испита за лиценцу.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска
школа васпитачког смера; са или без положног
стручног испита или испита за лиценцу.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
Предметни наставник у области
безбедносних наука
5 извршилаца
УСЛОВИ: доктор наука - науке безбедности; радно
искуство небитно.

Предметни наставник у области
политиколошких наука
5 извршилаца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука
- политичке науке; доктор наука - правно-политичке науке; научни истраживач политикологије; научни истраживач социјалне политике; радно искуство
небитно.

Пословни центри НСЗ

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Потребно је
да кандидати пријаве шаљу имејлом на office@fdb.
edu.rs или да се јаве на телефон 011/2620-186.

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Посао се не чека,
посао се тражи
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; филозофски
факултет за психологију или група за школску психологију - педагогију; дипломирани психолог; са или
без радног искуства; са или без положеног стручног
испита и испита за лиценцу.

Медицинска сестра у јаслама

Б Е О Г РА Д

Београд, Травничка 2
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Психолог

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос члан 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). 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 у ученицима; 3) није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолоетог лица, запуштање и злостаљање малолетног
лица или родоскрнуће, за кривична дела примење
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив полне слободе, против правног
саобраћаја и против чоовечности и других добара
заштичених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1), 3) и 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
који уђу у ужи избор у обавези су да доставе оригинал документацију на увид. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
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Министарства просвете науке и технолошког разоја,
а потребну документацију (фотокопију) заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
Предшколској установи на наведену адресу (канцеларија бр. 10), поштом или лично.

ОШ „НАРОДНИ ХЕРОЈ
СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, боловање

Стручни сарадник - библиотекар
са 24% радног времена, на одређено
време ради замене запослене преко
60 дана, породиљско одсуство
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017);
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” број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају установи. 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 (од којих нaјмање по шест из
наведених дисциплина) и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања, са
назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Криминологија,
пенологија и виктимологија
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука
специјалне едукације и рехабилитације, да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 74 Закона о висоБесплатна публикација о запошљавању

ком образовању („Сл. гласник Републике Србије” бр.
88/2017), као и Статутом Факултета за избор у звање
доцента или ванредног професора.

испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу:
Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

Наставник у звање доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Теоријски и
методски приступи у превенцији и
третману поремећаја понашања
на одређено време од 5 година

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
наука специјалне едукације и рехабилитације, да
испуњава услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије” бр.
88/2017), као и Статутом Факултета за избор у звање
доцента или ванредног професора.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија, библиографија,
оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Рок
за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима
подносе се Факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента 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 бира, други услови утврђени Законом о високом образовању и другим прописима који уређују високо образовање, као и Статутом
Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим прописима којима се уређује стицање наставничких звања. Пријаве са биографијом, овереним
преписом дипломе, списком и сепаратима научних
и стручних радова доставити Архиви факултета, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Оглас објављен 18.10.2017. године у публикацији “Послови” поништава се за радно место:
професор хемије, са 10% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Сарадник у настави за ужу научну
област Пословна логистика и
шпедиција
на одређено време од 1 годинe
УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/05, 100/7 - аут.
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
- аут. тумачење, 68/15) и Статутом Универзитета и
Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о

Београд, Хаџи Мелентијева 62

Стручни сарадник - психолог
школе
на одређено време до истека
мировања радног односа директора
школе
Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на
одређено време до истека мировања
радног односа радника запосленог у
боравку
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број
88/2017); 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”
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и
2/2017); 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. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. 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, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања, са назнаком „ За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну
област Рачунарска техника и
информатика
УСЛОВИ: су утврђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Правилником о избору у
звањe наставника и сарадника Електротехничког
факултета у Београду, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Посебан
услов: предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре
за рачунарску технику и информатику.
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Асистент за ужу научну област
Електроенергетски системи
УСЛОВИ: су утврђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Правилником о избору у
звањe наставника и сарадника Електротехничког
факултета у Београду, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Посебан
услов: предмети уже научне области из којих се
тражи просечна оцена: Дигиталне релејне заштите,
Анализа електроенергетских система, Техника високог напона, Разводна постројења и Пројектовање
помоћу рачунара у електроенергетици.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које важи до
издавања дипломе и уверење о држављанству)
доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Сарадник за вежбе и практичну
наставу, област друштвенохуманистичке науке, ужа научна
област Дидактичко-методичке
науке
са 50% радног времена, на одређено
време од 3 године
Сарадник за вежбе и практичну
наставу, област друштвенохуманистичке науке, ужа научна
област Физичко васпитање и спорт

са 50% радног времена, на одређено време од 3
године
УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних
студија и искуство у струци од најмање три године.
Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима
којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Административни референт

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: факултет за банкарство, осигурање и
финансије. Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из
матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима
кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 5 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.
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ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

11050 Београд - Звездара, Станка Враза 63

Административно-финансијски
радник
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом: 1) да има одговарајуће образовање - средња
стручна спрема, IV степен стручне спреме, економска школа; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична делаиз 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. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати уз пријавни формулар достављају следећу документацију: докази о испуњеним условима
из текста конкурса став 1 тачке 1), 3), 5) су саставни
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. На основу члана 154 став 12 Закона о основама
система васпитања и образовања, решење о избору
кандидата по расписаном конкурсу, из става 7 овог
члана биће оглашено на званичној интернет страници Министарства, када постане коначно. Пријаве
треба послати поштом, на горенаведену адресу.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11050 Београд - Звездара, Станка Враза 63

Помоћни наставник стоматолошка сестра техничар у
школи
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом: 1) да има одговарајуће образовање - средња
стручна спрема, IV или V степен стручне спреме,
завршена средња стручна школа и одговарајуће
специјалистичко образовање са V степеном, 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична делаиз 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. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-

ром, достављају установи. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар
достављају следећу документацију: доказ о испуњеним условима из текста конкурса став 1 тачка 1), 3),
5), положен испит/лиценца за профил стоматолошка
сестра - техничар, су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. На основу
члана 154 став 12 Закона о основама система васпитања и образовања решење о избору ккандидата
по расписаном конкурсу, из става 7 овог члана биће
оглашено на званичној интернет страници Министарства, када постане коначно. Пријаве треба послати поштом, на горенаведену адресу.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11000 Београд, Учитељска 58
тел. 011/3473-503, 2884-265

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 70% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

Наставник музичке културе

на одређено време до 31.08.3018.
године, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне
услове прописане одредбама чл. 139, 140 и 144
став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017) Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) попуњени пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, са одштампаним пријавним формуларом, 2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених), 3) оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4) доказ о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс. Пријаве
послати на горенаведену адресу у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, тел. 011/3473-503, 2884-265.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“

11070 Нови Београд
Милентија Поповића 16
тел. 011/3018-702

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На оглас за избор директора школе може
се пријавити кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“ број 88/2017); 1) да има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број
88/2017) за наставнике те врсте школе и подручје
рада, педагога и психолога; 2) да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да
има обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 1 године од дана ступања на
дужност положи наведени испит); 4) да има најмање
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Наука и образовање

осам година у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одоговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
примање и давање мита, за кривична дела против
полне слободе, против правног саобраћаја, против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, што онемогућава рад
у образовању; 7) да има држављанство Републике
Србије; 8) да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама
директора установе; кандидат је дужан да достави
и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат је
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију дозволе
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценца), оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора школе); оригинал уверење о држављанству Рапублике
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал уверење
да није покренута истрага, нити се води поступак
пред надлежним судом (не старије од 6 месеци);
потврда о радном искуству - најмање осам година
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби; оригинал
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању
(не старије од 6 месеци); уверење о знању српског
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу школе, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Сва
обавештења се могу добити у секретаријату школе,
на телефон: 011/3018-702.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН РАКИЋ“

Београд, Војвођанска 62
тел. 011/301-74-79

1) Наставник хемије

са 20% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар
смер хемијско инжењерство, професор биологије
и хемије, дипломирани хемичар професор хемије,
дипломирани професор хемије мастер, професор
физике и хемије, професор географије хемије, професор билогије - хемије, дипломирани професор
физике - хемије, дипломирани професор биологије
- хемије мастер, дипломирани педагог за физику и
хемију, дипломирани физичар професор физике и
хемије за основну школу мастер, дипломирани хемичар мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије, мастер физико хемичар.
Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије хемије.

2) Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог
УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

3) Благајник администратор рада
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог

психолошких, педагошких и методичних дисциплина
стечено на висикошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање по 6 бодова из психолошких педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса
бодова - оверена фотокопија, доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - оригинал; уверење о
држављанству, оверена фотокопија не старија од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са холограмом, оверена фотокопија; за лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе за радно место из тачке 1, односно доказ
о положеном испиту из српског језика са методиком
по програму одговарајуће висикошколске установе
за радно место из тачке 2 овог конкурса; доказ о
познавању рада на рачунару за рано место из тачке 3 овог конкурса; биографију. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Доказ да кандидат има одговарајућу психичку,
физичку и здравствену споспбност за рад са ученицима - лекарско уверење, подноси се пре закључења
уговора о раду. Решење о избору кандидата доноси
се у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Пријавни формулар са биографијом и
конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на адресу:
ОШ „Милан Ракић“, Војвођанска 62, са назнаком „ За
конкурс за радни однос“, у року од 8 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

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

Библиотекар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа
економског смера, гимназија, IV степен стручне спреме, средња правно-биротехничка школа; познавање
рада на рачунару Ms Office (Word, Excel, Outlook).

на одређено време ради замене
запосленог који је распоређен на
послове помоћника директора, за
рад у матичној школи и извојеном
одељењу Велика Иванча, са 60%
радног времена, 24 часа недељно

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове
за пријем у радни однос из члана 119 став 1, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17). У поступку одлучивања о избору кандидата врши се претходна провера психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. На психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима упућују се кандидати који
су изабрани у ужи избор. Кандидати попоуњавају
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја. Уз
одштампани пријавни формулар кандидати подносе следеће доказе: доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте образовања (за радно место из тачке 1 лица са звањем мастер достављају и диплому
основних академских студија), доказ о положеном
испиту из психологије и педагогије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту/испиту за
лиценцу или други доказ о стеченом образовању из

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
и стечен стручни назив у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; испуњавање услова који се
односе на образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова
као и 6 бодова праксе у установи; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, што
се доказује лекарским уверењем које је кандидат
у обавези да достави пре закључења уговора о
раду; 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
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обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ о некажњавању прибавља
установа по службеној дужности; знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова уз пријавни формулар: оверена копија дипломе о одговарајућем образовању;
оверена копија о испуњености услова који се односе
на образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова као и 6
бодова праксе у установи; оверена копија уверења
о држављанству; доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су
дужни да попуне пријавни формулар који се може
наћи на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и да документацију која доказује испуњеност услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставе школи. Рок за пријављивање кандидата је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара, пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу школе или донети лично у
просторије школе, радним даном од 8.00 до 12.00
часова.

ности услова конкурса доставити Служби за правно-административне послове Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Физичка хемија - биофизичка
хемија и динамика неравнотежних
процеса, за предемете Биофизичка
хемија 1 (основне академске
студије) и Биолошка хемија
елемената - физичкохемијски
аспекти (мастер академске
студије), на одређено време од 5
година
Наставник у звању доцента за ужу
научну област Физичка хемија
- квантна хемија, за предмете
Атомистика и Увод у структуру
материје (основне академске
студије), на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука; научни, односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима,
са рецензијама, од значаја за ужу научну област за
коју се бира.

Сарадник у звању асистента за
област Физичка хемија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 или магистар наука који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и коме је прихваћена тема
докторске дисертације.
ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени одредбама Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Правилника о критеријумима за избор у звања наставника и
сарадника на Факултету за физичку хемију и Статута Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Секретар Института

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема саобраћајне струке,
три године радног искуства, познавање рада на рачунару. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о стеченој
одговарајућој школској спреми, фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије - оригинале на
увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Служби за опште послове - пријава на
конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

оверен препис диплома са претходних нивоа студија
стечених у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној
спреми; потврду о уписаним докторским студијама
или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија; доказ о познавању
светских језика; списак објављених радова и радове;
очитана/ копија личне карте кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу: Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану изјаву о изворности, која је доступна на линку
www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

БОР
СРЕДЊА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

19320 Кладово, Младости 1
тел. 019/803-335, 801-274
e-mail: gimnazija@kladovonet.com
www.svetisavakladovo.edu.rs

Наставник српског језика

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

Асистент за ужу научну област
Аналитичка хемија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен фармацеутски или хемијски
факултет, студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну област
Социјална политика
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације, који су сваки од
претходних степена студија завршили са просечном
оценом најмање 8; да имају смисао за наставни рад,
као и да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17),
Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника
Универзитета у Београду - Факултета политичких
наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања, а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања
студија, мотивисаност за рад у настави и познавање
светских језика. Уз пријаву приложити: биографију,

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене са места
заменика директрора
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (чл. 140
ЗОСОВ-а и чл. 2 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама - “Сл. гласник РС”, бр.
5/91... 11/2008, 9/2013, 6/2014); психичка, физичка и
здравствена спосоибност 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; држављанство Републике Србије; да
кандидат зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз
одштампани и попуњени пријавни формулар школи
доставља следећу документацију: диплому о стеченом високом образовању; доказ о неосуђиваности;
уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; писмени доказ (уверење
или сертификат) да је положио испит из српског
језика одговарајуће високошколске установе, којим
потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Доказ
о здравственој спобности за рад са децом и ученицима, кандидат прибавља и доставља школи, након
избора, а пре закључења уговора о раду. Уколико
кандидат подноси копије наведених докумената,
исте морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. По извршеном избору, односно након доношења решења
о избору кандидата од стране конкурсне комисије,
кандидати незадовољни решењем конкурсне комисије, биће писмено обавештени у законском року,
како би искористили своје право на правну заштиту.
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ОМШ “МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице:
које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпиатања, за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога; које има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; које има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; које 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; за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
које има држављанство Републике Србије; које зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
које има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора. Кандидат за директора школе има одговарајуће образовање и радно искуство ако је стекао
високо образовање за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидат за директора школе не може
да буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање,
које је правноснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности, које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, које је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
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. Кандидат за директора школе мора да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - доказује се лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена установа.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно
лиценци за наставника, односно стручног сарадника;
доказ о радном стажу; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима; уверење да није осуђиван (одговарајуће уверење основног и вишег суда); уверење да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (одговарајуће уверење надлежног суда);
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе; уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне
Бесплатна публикација о запошљавању

књиге рођених; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако га поседује; биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“ НСЗ.

Ч АЧ А К
ОШ “МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15),
и то: да има високо образовање; лиценцу или уверење о положеном стручном испиту за наставника,
педагога или психолога; најмање пет година радног
стажа у области образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - доставити пре закључења уговора; 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 прибавља установа; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови” НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву кандидат
треба да приложе: оверен препис дипломе о завршеном факултету; оверен препис уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
потврда о радном стажу (најмање 5 година радног
стажа у области образовања и васпитања); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; радну биографију. Проверу
психофизичке способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака по окончаном конкурсу. По пријему пријава конкурсна комисија разматра исте и припрема листу кандидата за
седницу Наставничког већа, најкасније 15 дана од
истека рока за подношење пријава. Мишљење НВ
се у року од једног дана доставља Комисији која без
одлагања доставља информацију Школском одбору
који без одлагања заказује седницу. Одлука ШО се
најкасније у року од три дана доставља министру
просвете на сагласност (рок 30 дана). Пријава са
доказима о испуњавању услова, подноси се путем
поште на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора” или лично у просторијама школе
од 9 до 13 часова. За потребне информације обратите се секретару школе на телефон 032/372-004. Рок
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс ће спровести Конкурсна
комисија, која ће се именовати посебном одлуком
- решењем Школског одбора. Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе тражена документа. О извршењу ове одлуке стараће се
Школски одбор.

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

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Примењена физика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор физичких наука или докторат наука из уже научне области
за коју се наставник бира. Поред наведених услова
кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника 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 и чл. 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - Избори у звања
- Документи за заснивање радног односа и стицање
звања наставника), утврђена је обавеза кандидата,
да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и
изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин
утврђен овим упутством. Пријаву 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. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЖУЈОВИЋ”
32300 Горњи Милановац
Вука Караџића 3
e-mail: tehgmil@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/2017) и Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања
и васпитања („Службени гласник РС” 108/15), и то:
одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад наставника
и стручног сарадника, 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 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 родоскрвнуће, за кривична
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дела примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има положен испит за директора. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе:
радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; доказ о
стеченом звању у области образовања, уколико
га је стекао, доставити оверену фотокопију; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника,
педагога или психолога; потврду о раду у области
образовања (8 година); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених на новом трајном обрасцу; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3; уверење
надлежног суда да против њега није покренута
истрага нити је подигнута оптужница (не старије
од шест месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; доказ о познавању језика на
коме се изводи настава (ако је образовање стечено на страном језику); уколико кандидат поседује
доказе о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата, доставља извештај просветног
саветника. Уколико се на конкурс јави лице које
је раније обављало дужност директора, доставља
реззултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, као и доказ
да није правоснажно осуђивано за привредни
преступ у вршењу раније дужности; остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе:
Техничка школа „Јован Жујовић”, 32300 Горњи
Милановац, Вука Караџића 3, са назнаком “Пријава на конкурс за директора школе”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на телефон број 032/713-320 или e-mail: tehgmil@
mts.rs.

ЈАГОДИНА
ДОПУНА КОНКУРСА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Конкурс објављен у публикацији “Послови”
15.11.2017. за именовање директора школе,
допуњује се: после тачке 3.10 додаје се тачка
3.11 која гласи: 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 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 дру-
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гих добара заштићених међународним правом (услов из тачке 4 прописан чланом 7 став
4 и 5 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања),
2. Код тачке 4 додаје се да кандидат уз пријаву
на конкурс доставља и уверење надлежног
суда да против њега није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 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
(уверење треба да буде издато након расписивања конкурса).

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Књижевност са
методиком наставе
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, студент
докторских академских студија у области за коју
се бира, који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање
8,50 и који показује смисао за наставни рад;
непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број
88/17) и члана 124е став 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст, април 2017. година) и други услови прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним претходним нивоима студија са доказом
о просечној оцени, потврду о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија), биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, потврду
надлежног органа (полицијска управа) о неосуђиваности за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању и члана 124е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ”
34310 Топола
Авенија краља Петра Првог 10/а
тел/факс: 034/6811-489
e-mail: vrtictopola@mts.rs

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) или

на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична 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, да поседује дозволу
за рад (лиценцу). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи.
ОСТАЛО: Документација потребна за конкурс: оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (уверење
се подноси пре закључења уговора о раду, не старије
од 6 месеци) и уверење о неосуђиваности за горенаведена кривична дела. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 овог Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који уђу у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
коју врши коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дан пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс: 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за васпитача”, на горенаведену адресу
установе.

ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/300-871

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/2017) односно: да има одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, да кандидат испуњава услове за наставника стручне школе за
подручје рада: шумарство и обрада дрвета,
култура, уметност и јавно информисање,
за педагога или психолога; да има дозволу
за рад наставника, педагога или психолога
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(стручни испит, тј. лиценца за рад), да има
обуку и положен испит за директора; да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном 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 језик на ком се остварује образовно- васпитни рад. Изабрани кандидат је дужан да
положи испит за директора у року до две
године од дана ступања на дужност, односно
по доношењу подзаконског акта.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом,
кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду да
има најмање 8 година рада у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оквирни план рада за
време мандата. Доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе се не прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски акт о полагању испита за директора. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Пријава
са доказима подноси се препорученом поштом на
горенаведену адресу или се лично предаје секретаријату у затвореним ковертама, са назнаком „За
конкурс за директора школе”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријаву је 15 дана. Додатне информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе,
број телефона: 034/300-871.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”
34000 Крагујевац
Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-637

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најкасније до повратка привремено
одсутног запосленог на рад
5 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, као и одговарајуће
више образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 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 родоскрнављење,
за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци):
потпуну личну и радну биографију, са адресом и
контакт телефоном, оверену фотокопију диплоБесплатна публикација о запошљавању

ме, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а);
пријавни формулар. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом, достављају установи.
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља
доказ којим потврђује да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са
повратницом), на адресу: Предшколска установа
„Ђурђевдан” Крагујевац, Саве Ковачевића 30.

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

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну
област Општа економија и
привредни развој - наставни
предмети Економске доктрине и
Макроекономска анализа
УСЛОВИ: научни назив доктора економских наука.
Кандидати морају да испуњавају општи предуслов
у погледу неосуђиваности утврђен у 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.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Општа економија
и привредни развој - наставни
предмети Економске доктрине и
Макроекономска анализа
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 прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: 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. 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, са
назнаком “За конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК”
34308 Орашац
тел. 034/6709-090

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. За директора може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања:
да има одговарајуће образовање, 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 четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета као лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврду да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); доказ о неосуђиваности за наведена
кривична дела; доказ о резултату стручно-педагош22.11.2017. | Број 752 |
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ког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе; доказ о психичкој физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат;
доказ о обуци и положеном испиту за директора.
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном
испиту за директора сматраће се потпуном. Кандидат изабран за директора школе 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. Кандидати ће бити
позвани на интервју од стране конкурсне комисије,
по завршетку рока за пријаву на конкурс. Пријаву на
конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставити лично у или школи на
адресу ОШ „Први српски устанак”, 34308 Орашац, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона
034/6709-090.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Конкурс објављен 08.11.2017.год. у публикацији “Послови” за следећа радна места: 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 (три) године и 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 (три) године, исправља се назив радног
места, и треба исправно да гласе: сарадник у
звање асистента (поновни избор), за ужу научну област ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА - наставни
предмети Маркетинг и Директни маркетинг, на
одређено време од 3 (три) године и сарадник у
звање асистента (поновни избор), за ужу научну област ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА - наставни
предмети Међународно пословање и Међународни маркетинг, на одређено време од 3 године. У осталом делу конкурс је непромењен.

Школа је знање,
посао је занат
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

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

Наставник енглеског језика и
књижевности
у издвојеном одељењу школе у
Жировници, за 70% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
Наставник енглеског језика и
књижевности
за рад у издвојеном одељењу школе
у Брзану и Бадњевцу, за 70% радног
времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 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 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. 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 системом преноса
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству 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 (Закон по члану 142
став 2 дозвољава да се овај доказ - образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина је наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу);
уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-

собност 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 горенаведену адресу или предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближе информације о конкурсу се могу добити на
број телефона: 034/6841-402.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВКО ТОМИЋ”

34310 Доња Шаторња, Топола
e-mail: oszivkotomic@gmail.com
тел. 034/837-125

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физике

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

Наставник историје

за 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл гласник РС”, бр. 88/2017); 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; држављанство Републике
Србије; кандидат треба да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја доставити: оверену фотокопију
о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу (важи за кандидате који нису приправници),
уверење о неосуђиваности за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање 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 о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија), CV. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање српског језика и језика на коме се
изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе, осим за кандидате који су
стекли образовање на језику на коме се остварује
васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног или
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта.
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Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
документима којима се доказује испуњеност услова
конкурса доставити на горенаведену адресу.

К РА Љ Е В О
ДОПУНА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Вранеши
тел. 036/5466263

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број
751, од 15.11.2015. године, допуњује се за радно место: стручни сарадник - педагог, за рад у
издвојеним одељењима у Отроцима, Грачацу
и Доњем Грачацу, са 50% радног времена, на
одређено време до повратка одсутне запослене са породиљског боловања, тако што се у
делу уз пријаву за конкурс додаје: доставити
пријавни формулар који се може преузети на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у просторијама матичне
школе у Вранешима. У свему осталом конкурс
остаје неизмењен.

ОШ “ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Наставник физике

за 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене члановима: 139. ст. 1 тачка 1, 2,
3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и
тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017), кандидат такође треба да има и одговарајући степен и врсту образовања у складу са чл. 3
ставом 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 ,11/16 и 2/17), и то: да има
одговарајуће образовање; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија и
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
је најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; сматра се да наставник и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање
из чл. 142 ст. 1 Закона; 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 језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Уз попуњен пријавни формулар
који се преузима на званичној интернет страници
Бесплатна публикација о запошљавању

Министарства просвете науке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту“ кандидат
је дужан и да приложи одговарајућу документацију
којом се доказује испуњеност услова предвиђених
законом, Правилником и овим конкурсом (обавезни
услови): диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, образовање
сходно (чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и
тачка 2 истог члана. и чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/2017 ) и кандидат такође треба да има
и одговарајући степен и врсту образовања у складу
са чл. 3 ставом 1 тачка 8 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат није
осуђиван за напред наведена кривична дела, извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из српског језика. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Документација
се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Одлуку о избору кандидата
доноси Конкурсна комисија након обављеног разговора са кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве са неовереном документацијом, неће
се разматрати. Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, слати на
адресу школе или донети лично у просторије школе,
радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

КРУШЕВАЦ
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810, факс: 037/427-508

Наставник теоријске наставе
машинске групе предмета
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запосленог са
функције директора школе
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. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе.
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 на конкурс подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, у складу са чланом 154
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17), на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације
могу се добити путем телефона 037/448-810.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

Финансијско-административни
сарадник
за 50% радног времена, за рад
у матичној школи у Коњуху, на
одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање, IV степен
стручне спреме, економска школа било којег смера и
добро познавање рада на рачунару; да је држављанин Републике Србије; доставити и извод из МКР; 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 зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Потврду о неосуђиваности доставља кандидат. Уз
пријаву доставити оригинале или оверене копије
докумената издатих од надлежних органа (не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља
по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве
са потребном документацијом подносе се у року од
8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН“
Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
часови директора школе у првом
мандатном периоду
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, прописано чланом 3 став 1 тачка 13 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); 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
језик на коме се оставрује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова наведених у тачкама
1, 4 и 5 су саставни делови пријаве на конкурс. Доказ
из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 прибавља школа. Кандидати у складу са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
формуларом, достављају установи. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту“, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc. Рок за пријем пријава је 8
дана од дана објављивања.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом
образовању; 2) на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове за наставника основне школе,
за педагога и психолога; да поседује дозволу за
рад наставника и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе; да има
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 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.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оригинал или оверену копију дипломе о
одговарајућем образовању; оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци за наставника, педагога или психолога; доказ да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; уверење
о положеном испиту за директора школе; доказ о
физичкој и психичкој способности за рад (лекарско
уверење); уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности;
биографију са кратким прегледом радног искуства и
предлогом програма рада директора школе. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
16220 Грделица, 29. новембар бб
тел. 016/3426-161

Помоћни наставник практичне
наставе
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, одговарајуће високо образовање према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Шумарство и
обрада дрвета (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017). Кандидати
уз пријаву на конкурс подносе: диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, потврду да имају одговарајуће 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. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, а потврду о неосуђиваности
кандидата прибавља школа. Уз пријаву доставити
оригинале или оверене копије докумената издатих од надлежних органа (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“
16207 Винарце
тел. 016/253-349

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
са 55,55%
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању.

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 имају држављанство РС, да знају
српски језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: кратку биографију, оверен препис/ фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење о
неосуђиваности; лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (документ се подноси пре закључења уговора о раду). Пријаве са документацијом слати у року
од 8 дана на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
16220 Грделица, 29. новембар бб
тел. 016/3426-161

Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са функције, најкасније
до 31.12.2018. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидати треба да испуњавају следеће
услове за наведено радно место, који су прописани
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II,
2/2017-I и 2/2017-II). Кандидати уз попуњен пријавни
формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - http:/www.mpn.gov.rs, достављају: диплому
о стеченом образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; потврду да имају
одговарајуће образовање из психолошких, педгошких
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.
ОСТАЛО: Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање. Потврду о неосуђиваности прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или
оверене копије докумената издатих од надлежних
органа (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење
се доставља по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на адресу школе у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

НИШ

Наставник српског језика
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
са 44,45% радног времена

ТЕХНИЧКА ГРЕШКА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр.
11/2012; 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017); да имају психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани

Оглас објављен 08.11.2017. године у публикацији “Послови”, исправља се у делу УСЛОВИ
тако што уместо: да кандидат није осуђиван за
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 треба
да стоји: да кандидат није осуђиван за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

18410 Дољевац
Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422

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

Наука и образовање

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2
тел. 018/252-976

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије), у складу
са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139. став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обука
и положен испит за директора установе. Кандидат
уз пријаву треба да достави: биографске податке, односно радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен
препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених и остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријаву
на конкурс: 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
18220 Алексинац
Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник виолине

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у
основној музичкој школи прописани у складу са чл.
2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи (“Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 и 2/17);
општи услови за рад из Закона о раду; услови из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 142
Закона о основама система образовања и васпитања). Уз ручно потписану пријаву са биографијом,
кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене мастер студије), односно
уверење о дипломирању уколико диплома још није
издата; извод из матичне књиге рођених прибављен
после 27.03.2009. године (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
да лице зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом
образовању), уверење полицијске управе да кандиБесплатна публикација о запошљавању

дат није осуђиван за кривична дела наведена у чл.
139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc), који се одштампан доставља установи заједно са потребном документацијом. Кандидати који буду позвани од стране
школе дужни су да приступе провери психофизичких способности коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави
наведу контакт телефон како би били обавештени
о поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких способности неће се разматрати. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или непосредно у секретаријату
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића 10

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године:
професор разредне наставе; професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ;
дипломирани учитељ-мастер; професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу (доказ
о образовању доставити уз пријаву на конкурс); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ доставити уз пријаву на конкурс); држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс);
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставити уз пријаву на конкурс). Уз
пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја који
је доступан у делу: Ново на сајту (http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANJE.doc); дилому или уверење о завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија); податке из казнене евиденције надлежне
полицијске управе (казнена евиденција се води код
полицијских управа према месту рођења кандидата); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци). Рок за пријаву: 15 дана.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Аналитичка и
физичка хемија
на Департману за хемију, на
одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Експериментална и
примењена физика
на Департману за физику, на
одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор физичких наука.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе:
биографију, оверен препис дипломе о докторату,
списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у
електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено
овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.
Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац
који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу
(www.npao.ni.ac.rs).

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке,
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент докторских студија. Кандидати уз
пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су
студенти докторских студија, списак научних радова,
као и саме радове (уколико их кандидат има). Рок за
пријаву на конкурс: 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
У БЕОГРАДУ
Наставник за ужу област Ликовне
уметности
на одређено време, за рад у Нишу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за
избор у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чл. 65, 71 и 72 Закона
о високом образовању, радни однос се заснива на
одређено време за сва звања, осим звања редовног
професора. Кандидати који испуњавају услове конкурисања потребно је да попуне електронску пријаву
коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursiza-zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије
диплома и радова) послати у електронском облику на
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском
поштом на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs или
телефоном 011/2030-885 (Валентина Катић). Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања.
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НОВИ ПА ЗАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”
36300 Нови Пазар
36305 Дежева
тел. 020/343-020

Оглас објављен у публикацији “Послови”
25.10.2017. број748, поништава се у целости.

ОШ „БРАТСТВО”
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

Наставник географије

на одређено време са 85% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог радника до краја
школске године

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 и чланом 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник “ бр.
11/2012 и 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и
3/17); да има психичку, физичку и здраствену спосбност 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 језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је поднети и следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања (оверена копија дипломе или
уверења); доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломрања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и метдичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (кандидат који у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има
образовање из наведених дисциплина и потребно
је да приложи доказ о томе) - кандидат који нема
ово образовање дужан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос као услов за полагање испита за лиценцу;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених; доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад);
уверење о неосуђиваности из МУП-а. Доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене способност
за рад са ученицима подноси се пре закључивања
уговора о раду. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се налазе на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са
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одштампним пријавним формуларом достави школи
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

НОВИ СА Д

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Мехатроника,
роботика, аутоматизација и
интегрисани системи
на одређено време од 3 године

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке
струке, услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду и Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Ратарство и
повртарство

Сарадника у звању асистента за
ужу научну област Теоријска и
примењена математика
на одређено време од 3 године

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

УСЛОВИ: др. наука, биотехничке науке (област ратарство и повртарство).

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Патологија
УСЛОВИ: др. медицинских наука, ветеринарска медицина или др медицинских наука.

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Болести
животиња и хигијена анималних
производа
УСЛОВИ: др. медицинских наука, ветеринарска
медицина или др. медицинских наука.

Доцент за ужу научну област
Генетика, оплемењивање биљака и
семенарство
УСЛОВИ: др. наука, биотехничке науке (област генетика, оплемењивање биљака) или др природноматематичких наука (област генетика).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова по овом
конкурсу, биографске податке, научне и стручне
радове, као и доказе о њиховом објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). Рок
за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

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 и инжењерски менаџмент,
услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
на одређено време од 3 године
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом
84 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке
струке, услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Рачунарска техника
и рачунарске комуникације
на одређено време од 3 године, са
30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом
84 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Термотехника и термоенергетика
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске
струке, услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке елетротехнике и рачунарства, услови прописани чланом
83 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 попуни 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/45-izbor-u-zvanje) и исти пошаље не мејл:
opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат
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испуњава у електронском формулару неопходно је
приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Пријаве слати на горенаведену адресу, за
сваки конкурс посебно. 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. Рок за пријаву кандидата на конкурс
је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 4

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 140
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) 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 члана 140 став 3) Закона за наставника основне школе, односно лице са 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, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе, најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 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
- одговарајуће уверење прибавља школа по службеној дужности, држављанство Републике Србије,
знање српског језика (језик на којем се остварује
образовно- васпитни рад).
ОСТАЛО: Доставити: биографске податке, односно
радну биографију, оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију дипломе за рад наставника и
стручног сарадника (испит за лиценцу, односно
стручни испит), оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не
садржи уверење о положеној обуци и испиту за рад
директора установе неће се сматрати непотпуном,
јер програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита нису донети, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да положи испит у року од
Бесплатна публикација о запошљавању

две године); уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат је у обавези да достави пре закључења
уговора о раду; доказ 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 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 оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о знању српског језика, односно
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику), уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања. 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 у року од две године не
положи испит 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. Пријаве са доказима
о испуњавању услова подносе се на горенаведену
адресу, са назнаком „Конкурс за директора“, у затвореним ковертама или лично код секретара школе, од
9 до 13 часова. Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“
21420 Бач, Школска 3

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане чланом 122, а у вези са члановима 139 и 140 став 1, 2
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2017), и то: да има одговарајуће образовање за
васпитача или стручног сарадника 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; да има најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања или образовање за васпитача или стручног
сарадника стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
утврђивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и да има најмање осам година рада у
предшколској установи на пословима васпитача и
образовања након стеченог одговарајућег образовања, 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, десет година рада
у предшколској установи на пословима и васпитања
и образовања 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, знање српског језика на коме остварује васпитно-образовни
рад, поседовање лиценце, дозволе за рад, да има
обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: радна биографија, оверен препис или
оверена фотокопија дипломе о одговарајућем
образовању, оверен препис или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (дозволи за рад), потврда о радном искуству у установи на пословима васпитања и образовања, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци), уверење односно извод
из казнене евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); пријавни
формулар на конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима прибавља се приликом закључења уговора о раду; доказ о познавању језика на
коме се остварује васпитно-образовни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уколико
се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора и установе и оцену спољашњег вредновања.
Кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност. Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, лично или поштом, у
затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

22.11.2017. | Број 752 |

43

Наука и образовање

ПАНЧЕВО
ОШ ”ЂУРА ЈАКШИЋ”
26220 Ковин, ЈНА 34
тел/факс: 013/741-081
e-mail: osdjaksic@mts.rs
www.os-djurajaksic.edu.rs

Наставник физичког и
здравственог васпитања
са 65% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године, односно до 31.08.2018.
године
Наставник немачког језика
на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно до
31.08.2018. године
Наставник немачког језика

са 22% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године, односно до 31.08.2018.
године

Наставник мађарског језика

са 20% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године, односно до 31.08.2018.
године

Наставник енглеског језика

са 22% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године, односно до 31.08.2018.
године

Наставник грађанског васпитања

са 30% радног времана, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године, односно до 31.08.2018.
године

Наставник информатике и
рачунарства
са 30% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године, односно до 31.08.2018.
године
Наставник математике

са 22% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године, односно до 31.08.2018.
године

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/2018.
године, односно до 31.08.2018.
године

Стручни сарадник педагог

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

Школски мајстор

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца

44

| Број 752 | 22.11.2017.

За радна места наставника и стручног сарадника кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање из
чл. 140, Закона основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017), у
складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење 68/2015 и 87/2016) стечено: на основним
студијама у трајању од четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; на студијама другог степена (мастер акдемске студије, мастер струковне
студије, специјаистичке академске студије) и то:
студије другог степена, односно стучне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких наука, или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области, или области педагошких наука.
Степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник - Просветни гласник РС“, бр. 2013, 2/2016,
10/2016 и 3/2017). Кандидат мора да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечених 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 да је у
току трајања студија положио испите из педагогије
и психологије, или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу; да поседују психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 139, ст. 1, т. 3 Закона основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017), да поседују држављанство Републике
Србије, да знају језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.

образовање стекли по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године),
оверени препис/фотокопију уверења, сертификата,
потврде, или друге исправе високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика (за
кандидате који образовање нису стекли на српском
језику), оверени препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
За радно место школски мајстор: оригинал, или
оверени препис/фотокопију дипломе сведочанства,
о стеченом образовању и дипломе/уверења о положеном стручном испиту за обављање послова на
руковању котловским постројењима.
Доказ поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору наставника и стручног сарадника конкурсна комисија коју именује
директор школе, врши ужи избор кандидата, који се
у року од 8 дана, од дана истека рока за подношење
пријава, упућују на предходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју
врши Нациолална служба за запошљавање о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”. Потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају на адресу школе ОШ “Ђура Јакшић”,
26220 Ковин ЈНА 34, са назнаком “За конкурс”.

За радно место школски мајстор кандидати
треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће образовање у складу са и Правилником систематизацији радних места у ОШ “Ђура Јакшић” - III степен стручне спреме машинске струке
и положен стручни испит за руковање котловским
постројењима; да поседују психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 139, ст. 1, т. 3, Закона основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017); да поседују држављанство Републике
Србије.
Напомена: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
ОСТАЛО: Уз копију пријавног формулара кандидати треба да приложе: CV, краћу животну и радну
биографију; оверени препис/фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оверени препис/фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење надлежне полицијске управе/суда да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, или родоскрвнуће, примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дала против полне слободе, правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићеним
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, а из које није у складу са законом
утврђено дискриминаторско понашање.
За радна места наставника и стручног сарадника: оверени препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверени препис/фотокопију
потврде, уверења или друге исправе, факултета о
положеним испитима из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (за кандидате који су високо
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Наставник математике

за 89% радног времена, на одређено
време, до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године

Наставник српског језика

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

Наставник српског језика

за 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног
образовања и васпитања, за 44%
радног времена, до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
Наставник француског језика
у другом циклусу основног
образовања и васпитања (обавезни
изборни предмет), за 44% радног
времена, на одређено време, до
добијања сагласности надлежног
органа за попуњавање слободног
радног места на неодређено време, а
најдуже до 31.08.2018. године
Наставник информатике и
рачунарства
за 25% радног времена, на одређено
време, до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018.године
Наставник физичког и
здравственог васпитања
за 60% радног времена, на одређено
време, до добијања сагласности
надлежног органа, за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018.године
Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Плочичком риту, на одређено време,
до добијања сагласности надлежног
органа, за попуњавање слободног
радног места на неодређено време, а
најдуже до 31.08.2018. године

Секретар школе

за 50% радног времена, на одређено
време, до добијања сагласности
надлежног органа, за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
Бесплатна публикација о запошљавању

Спремачица

на одређено време, до добијања
сагласности надлежног органа, за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да
испуњава и посебне услове утврђене у члану 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 ) и то: 1)
да има одговарајуће образовање - за радна места
наставника високо образовање у складу са чланом
140 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” бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17), односно са
Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Службени гласник
РС - Просветни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16,
11/16 и 2/17) и да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова, за
радно место секретара школе одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр.88/17), а за радно место спремачице - завршену основну школу; 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 родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да је држављанин РС и 5) да зна српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Услови под тачком 1-5 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова под тачком 1),
3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на предходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима код Националне
службе за запошљавање. Конкурс ће бити отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз попуњен пријавни формулар кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе (за радно место наставника и секретара
школе), односно сведочанства о завршеној основној
школи (за радно место спремачице), доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом 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 (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска установа) - само за радна места наставника, оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (које није
старије од 6 месеци) - за сва радна места, доказ да
је стекао средње, више или високо образовање на

српском језику (за наставнике и секретара школе),
односно основно образовање на српском језику за
спремачицу или је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе
(диплома, односно сведочанство издато на српском
језику која је приложена као доказ по тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика) - за сва радна
места; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање - за сва радна места и оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених са
холограмом - за сва радна места. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Рад у школи одвија у две смене, које се мењају сваке друге недеље. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел/факс: 013/352-663
e-mail: os.bradicevic@ mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане прописане чл. 122, 123, 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017),
и то: 1. одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) члана 140 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); 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 човеч22.11.2017. | Број 752 |
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ности 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; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ о држављанству Републике Србије - уверење
о држављанству; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; уверење да 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 као и да није под истрагом, у складу са
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017),
потврду о радном стажу у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; преглед кретања у служби са биографским подацима - радна биографија; оквирни план
рада за време мандата; евентуалне прилоге којима
доказује своје стручне, организационе, педагошке и
друге способности; осим утврђивања испуњености
услова за избор директора. Комисија цени и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико се на
конкурс пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Како обука и полагање испита за директора
школе, из члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања нису организовани, документација кандидата сматраће се комплетном уколико су
сва друга документа уредно достављена, а изабрани
кандидат биће у обавези да положи испит за директора у законском року. Непотпуне и неблаговремене
пријаве комисија неће узети у разматрање. Пријаве
се достављају непосредно или путем поште, са назнаком „Пријава на конкурс за директора”, на адресу: ОШ
„Бранко Радичевић”, 26000 Панчево, улица Владимира Жестића 21.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 122 ст. 2, чл. 123 ст. 14 и 15, чл. 139 ст. 1 и чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вапситања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) и
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1)
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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, а мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 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 (лекарско уверење не старије од 6 месеци кандидат доставља пре закључења уговора); да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); да није
правноснажно осуђивано за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију документа о
положеном испиту за дозволу за рад наставника,
васпитача и стручних сарадника (лиценцу), оверену фотокопију или оригинал извода из матичне
књиге рођених на новом трајном обрасцу, оверену
фотокопију или оригинал уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривича дела
из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, оригинал или оверену
фотокопију уверења да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, потврду о радном искуству на
пословима образовања и васпитања (у оригиналу), оригинал или оверену фотокопију потврде/
уверења о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (кандидат доставља
само уколико одговарајуће образовање није стекао на српском језику), биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од 6 месеци.
Резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе) школа прибавља по
службеној дужности. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да положи испит за директора у
року од две године од дана ступања на дужност.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са потребним доказима о испуњености услова доставити у затвореној
коверти, лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”.

Национална служба
за запошљавање

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

26000 Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/219-00-23

Наставник грађанског васпитања

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: лице треба да испуњава следеће услове:
да је држављанин Републике Србије, да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему)
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“ бр. 8/2015,
11/2016) за наведени наставни предмет и у складу са
чланом 140 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017). За предмет
Грађанско васпитање, поред услова из тачке 2 конкурса - одговарајуће образовање, кандидати могу
да изводе наставу уколико су у складу са прописом
којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладали програм обуке за извођење наставе
из предмета Грађанско васпитање за одговарајући
разред, односно завршила неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања;
Умеће комуникације; Активна настава кроз учење;
Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови;
Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни
клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање
деце; Здраво да сте; или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања
на одговарајућој високошколској установи; 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 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 психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде изабран по конкурсу а пре
потписивања уговора о раду), да зна српски језик,
да поседује образовање из психолошких, педагошких методичких дисциплина стеченог 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 (члан 142 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). У поступку одлучивања о
избору по конкурсу комисија ће кандидате који уђу
у ужи избор упутити на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, које
ће вршити надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака у складу са чл.
154 ст. 5 Закона о основама система образовања и
васпитања и члана 155 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. Уз одштампани својеручно
потписани пријавни формулар са назнаком да се
конкурише, доставља се школи и: оверена фотокопија дипломе - уверење о држављанству, доказ о
неосуђиваности кандидата се доставља уз пријаву
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на конкурс, доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик диплома издата на српском језику или уверење да је
исти полагао српски језик на факултету). Кандидат
је дужан уколико не поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова да исто стекне у року од једне
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидати су дужни да доставе и доказ о испуњавању услова
да су савладали програм обуке за извођење наставе
из предмета Грађанско васпитање за одговарајући
разред односно која су претходно завршила неке од
следећих програма: Обука за наставника грађанског
васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће
одрастања; Умеће комуникације; Активна настава
кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље;
Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права;
Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте; или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског
васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидати који имају положен стручни испит или
испит за лиценцу или који су имали педагогију и психологију на факултету - дужни су да доставе доказ
о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на адресу: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић” Панчево, Новосељански пут 31, са назнаком “За конкурс“.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26228 Скореновац, Братства јединства 49
тел/факс: 013/764-015

1) Наставник енглеског језика
са 74,44% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године.
2) Наставник хемије

са 20% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године

3) Наставник физике

са 30% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године

4) Наставник техничког и
информатичког образовања
са 30% радног времена, на
мађарском наставном језику, на
одређено време, до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године
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5) Наставник информатике и
рачунарства
са 20% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године
6) Наставник географије

са 35% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до повратка
запосленог са функције, а најдуже
до 31.08.2018. године

7) Наставник историје

са 35% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године

8) Школски педагог

са 50% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године

9) Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године
10) Наставник технике и
технологије
са 10% радног времена, на
мађарском наставном језику,
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године
11) Помоћно-технички радник на
одржавању хигијене
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат је дужан да испуњава опште
услове за пријем у радни однос прописане Законом о раду (“Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014), као и услове из чл. 139,
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17): 1) да
има одговарајуће образовање - за сва радна места,
одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник “ бр. 11/12 и
15/13, 10/16, 11/16 и 3/17), односно са Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у

основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник
“ бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17) и да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студирања или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ да је кандидат положио стручни испит за
лиценцу; за радно место број 11 помоћно-технички
радник: завршена основна школа; 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик
и српски језик. Услови под тачкама 1-5 доказују се
приликом пријема у радни односи и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова под тачкама
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву за конкурс, а под
тачком 2 пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима код Националне службе за запошљавање. По добијним резултатима кандидати ће бити
позвани на разговор. Кандидати су дужни да приликом пријављивања доставе: пријаву на конкурс која
се може наћи на интернет страни Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију; извод из матичне књиге рођених са холограмом; уверење о неосуђиваности за кривична дела
наведена у тачки 3, а у складу са чланом 139 став
1 тачка 3, коју издаје Министарство унутрашњих
послова РС; диплому о одговарајућем образовању;
извод из матичне књиге држављана - не старије
од 6 месеци; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након
дипломирањаод најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ знања мађарског језика - диплома
средњег, вишег или високог образовања на мађарском језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или положен испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
знања српског језика - диплома средњег, вишег или
високог образовања на српском језику или положен
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Сви документи подносе се
у овереним преписима или овереним фотокопијама,
на адресу школе, путем поште или лично. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији
„Послови“ и траје 8 дана.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
22.11.2017. | Број 752 |
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ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
“ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”

18300 Пирот, Николе Пашића 173
тел. 010/311-258

Васпитач

на одређено време ради замене
запосленог који је постављен за
вршиоца дужности директора
УСЛОВИ: да испуњава услове за наставника средње
школе.

Наставник предмета Сировине у
пекарству
на одређено време ради замене
одсутне запослене, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технолог, одсек
органско-технолошки, група: биотехнолошка;
дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер
технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне
хране или микробиолошки процеси; дипломирани
инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство; дипломирани инжењер
технологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер технологије исхране;
дипломирани инжењер технологије врења; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних
производа; дипломирани инжењер пољопривреде
за технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; мастер
инжењер технологије, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено
инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер
инжењер технологије, претходно завршене основне
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку
Прехрамбена технологија на модулима: Технологија
конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у
производњи хране.
ОСТАЛО: 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 је држављанин Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају формулар за пријаву
на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и
одштампани пријавни формулар заједно са потребном документацијом достављају школи. Кандидати
уз пријавни формулар прилажу оверену фотокопију
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дипломе о стеченом образовању. Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена; оригинал или оверену фотокопију уверења или потврде
о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од шест месеци); кандидати који образовање нису стекли на српском језику
достављају и доказ да познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - оверена фотокопија
дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или
оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року
од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности,
не старије од шест месеци. Пријавни формулар са
потребном документацијом се подноси лично или
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Професор економске групе
предмета (Канцеларијско
пословање - 20%, Пословна
економија - 20%, Савремена
пословна кореспонденција - 20%,
Менаџмент - 10%, Хотелијерство 10%)
са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања; 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају и посебне
услове из Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија,
право и администрација („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 16/2015, 11/2016 и 2/2017.
године) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 5/2015, 16/2015, 19/2015,
11/2016 и 2/2017. године):
Канцеларијско пословање - 20%: дипломирани економиста; дипломирани економиста пословно-правног смера; дипломирани правник; мастер

економиста, претходно завршене основне академске
студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије
у области економије, студијска група Статистика,
односно Информатика; мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у
области правних наука; мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска
група информациони системи и технологије.
Пословна економија - 20%: дипломирани економиста; дипломирани економиста смера финансијски,
банкарски и берзански менаџмент; дипломирани
економиста за рачуноводство и ревизију; мастер
економиста, претходно завршене основне академске
и мастер студије у области економије; дипломирани
економиста у области међународног пословања.
Савремена пословна кореспонденција - 20%:
дипломирани економиста; дипломирани економиста пословно-правног смера; дипломирани инжењер
организације рада; дипломирани правник; мастер
економиста, претходно завршене основне академске
студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије
у области економије, студијска група Статистика,
односно Информатика; мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у
области правних наука; мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска
група информациони системи и технологије.
Менаџмент - 10%: дипломирани економиста;
дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, претходно
завршене основне академске и мастер студије у
области економије; мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм - Менаџмент и организација; мастер
инжењер менаџмента.
Хотелијерство - 10%: дипломирани економиста;
дипломирани туризмолог, дипломирани географ туризмолог; дипломирани географ (туризмолог);
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани
економиста у области управљања хотелијерством;
дипломирани менаџер у хотелијерству; мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије у области Економије; мастер туризмолог;
мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму Туризам и
хотелијерство; мастер менаџер, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму:
Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.
Лице из подтачке (8)-(11) треба да је у току студија
изучавало наставне садржаје из области предмета
Хотелијерство.
ОСТАЛО: Кандидати у пријави прилажу: пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење 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 о држављанству
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Републике Србије, лекарско уверење (доставити пре
закључења уговора о раду и не сме бити старије
од 6 месеци). Пријаве се подносе лично у секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу.
Кандидати подносе пријаве у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ДУШАН РАДОВИЋ”

18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник географије
са 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне
запослене, до њеног повратка са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Црноклишту, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
до његовог повратка са функције
помоћника директора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану
139 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат треба да има: 1) одговарајуће
образовање; 2) 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) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; кандидати треба да испуњавају и посебне
услове из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: да су стекли 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) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на
горенаведену адресу или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављиваља
конкурса. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис дипломе (фотокопију) о завршеном школовању,
уверење о држављанству, уверење да није осуђиван, извод из МКР.

ПОЖ АРEВАЦ
ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/226-422

Оглас објављен у публикацији „Послови”
08.11.2017. године, исправља се за радно
место наставник енглеског језика, са 60%
радног времена, тако што се додаје „на
одређено време”. У свему осталом текст конкурса остаје неизмењен.
Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ШКОЛА У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШУ
12220 Велико Градиште
Житни трг 4
тел. 012/663-131

Радник на одржавању хигијене
на одређено време до повратка
раднице са боловања
УСЛОВИ: 1 степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидат мора да испуњава и остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017): 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
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на оглас са кратком биографијом поднети
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 (не старије од 6 месеци), доказ да се против кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), доказ да се не води
кривични поступак пред судом (не старије од 6 месеци ). Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком „За оглас”. Контакт телефон: 012/663-131.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

Професор разредне наставе

за рад у ИО Сугубине, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства, а најдуже до
21.09.2018. године
УСЛОВИ: Уз пријавни фолмулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати су дужни доставити следећа документа којима доказују испуњеност услова за пријем
у радни однос из чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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 заклучења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматарати.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”

11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са боловања, односно са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање за наставнике основне школе, у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. У складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања кандидати морају
да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања најмање 30 бодова, од којих најмање по 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидати који не поседују ово образовање биће дужан је
да га стекне у року од једне године, а највише две
године од дана пријем у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: радну биографију,
попуњен пријавни формулар са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, уверење о држављанству
РС - оригинал или оверену копију не старије од 6
месеци, диплому о стеченом образовању - оригинал
или оверену копију не старију од 6 месеци, доказ о
неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основам система образовања и васпитања
и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци,
доказ о знању српског језика (само кандидати који
образовање нису стекли на српшском језику), оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту или потврду високошколске установе да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања (није обавезно, уколико кандидат исто поседује пожељно је да достави).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 026/721-114.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка
раднице са боловања, односно са
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за 40%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати морају да имају одговарајуће образовање
за наставнике основне школе у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
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и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи. У складу
са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који не поседује ово
образовање биће дужан да га стекне у року од једне
године, а највише две године од дана пријем у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, попуњен пријавни формулар
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја - http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc
- обавезно, уверење о држављанству РС - оригинал
или оверену копију не старије од 6 месеци - обавезно, диплому о стеченом образовању - оригинал или
оверену копију не старију од 6 месеци - обавезно,
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију, не старије од
6 месеци - обавезно, доказ о знању српског језика
(обавезно за кандидате који образовање нису стекли
на српском језику), оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
или потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у току студија или након дипломирања
(није обавезно - уколико кандидат исто поседује
пожељно је да достави). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве треба послати на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 026/771-433.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Секретар школе

на одређено време до повратка
радника са боловања, за 50% радног
времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати морају да имају одговарајуће
образовање из области правних наука у складу
са чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: радну биографију, попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно, уверење о држављанству РС - оригинал или оверену
копију не старије од 6 месеци - обавезно, диплому о
стеченом образовању - оригинал или оверену копију
не старију од 6 месеци - обавезно, доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања, оригинал или
оверену копију - не старије од 6 месеци - обавезно,
доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који образовање нису стекли на српском језику).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке
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процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 026/721-114.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) и чл. 2 Правилника 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); да испуњавају остале
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења (не
старије од 6 месеци) Полицијске управе да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал 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 на којем се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате
који нису образовање стекли на српском језику).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА КОСТИЋ“

25285 Гаково, Краља Петра Првог 56
тел. 025/866777

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање из чл. 140 Закона
о основама образовања и васпитања, а према Правилнику о степену и врсти образовања наставника

и стручних сарадника у основној школи (“Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 3/17); психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење); неосуђиваност
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; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су
обавезни да поднесу: пријавни формулар (објављен
на званичној интернет страници Министарства просвете); диплому, односно оверену фотокопију исте о
стручној спреми; уверење о држављанству, односно
оверен документ о истом; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); уверење о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок
за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Васпитач

рад у одељењима на српском језику,
на одређено време, замена одсутног
запосленог
УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије)
у трајању од три године - васпитач - диплома о стеченом образовању; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом - лекарско уверење; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона - уверење о некажњавању;
4) да је држављанин Републике Србије - уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом образовању (ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно је да достави
уверење да је положио испит из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе). Доказе о испуњености горенаведених услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 (оригинал документа или оверене фотокопије) кандидат треба да
достави уз пријаву на конкурс. Доказ из тачке 2
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства (http://www.
mpn.gov.rs/), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Сходно одредбама чл. 154 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” број 88/17), којима је прописано да приликом подношења апликација на
конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство просвете
је поставило Формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања. Некомплетне
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се
узети у разматрање. Претходну психолошку процену способности кандидата за рад са децом (кандидати који испуњавају услове по конкурсу и који
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Наука и образовање

су ушли у ужи избор) вршиће надлежна служба
за послове запошљавања. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу предшколске установе. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

Рума, Главна 69
тел/факс: 022/472-035
e-mail: smdjerkovic@open.telekom.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може
се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона и опште услове и то: да има одговарајуће образовање; да поседује
дозволу за рад; да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе; да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одоварајућег образовања;
да поседује психичку и физичку и здравствену способност са 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 језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Поред пријаве која треба да садржи радну
биографију и оквирни план за време трајања мандата, кандидат је дужан да достави: доказ о стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству које није старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом
које издаје надлежна полицијска управа; уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - не старије
од 6 месеци (подноси се пре закључења уговора о
раду); потврду о радном стажу у просвети; уверење
о положеном испиту за директора установе (пријава
ће се сматрати потпуном и уколико кандидат нема
положен испит за директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
за наставника (оригинал или оверена фотокопија).
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе на тел. 022/472-035.
Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се лично или на адресу школе,
Рума, Главна 69.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017) и то: да
има одговарајуће високо образовање за наставника Техничке школе и подручја рада: (машинство и
Бесплатна публикација о запошљавању

обрада метала, хемија, неметали и графичарство и
саобраћај), за педагога или психолога, 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 10.09.2005
године; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139. став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника;
да има обуку и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски
акт о полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит
у законском року, након што министар просвете
донесе одговарајући подзаконски акт). Поред молбе са прегледом кретања у служби са биографским
подацима и предлогом рада директора школе, кандидати подносе следећа документа којима доказују
испуњавање тражених услова: диплому о стеченом
одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија); лекарско уверење не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење да
нису осуђивани правноснажном пресудом, не старије од 6 месеци (оригинал или верена фотокопија);
уверење о држављанству не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи уколико одговорајуће образовање није стечено на том језику (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о положеном стручном испиту или о положеној лиценци за наставника или стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, са подацима о пословима и радним задацима које је обављао (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија). 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. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, на телефон 022/310-641. Пријаве
са потребном документацијом о испуњености услова
достављају се поштом или лично на адресу школе,
са назнаком „Конкурс за директора школе”.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАЋА ГРУЛОВИЋ“

22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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, специјалистиче 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 из области економског образовања; психичка,
физичка и здравствена 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 родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичу санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашања; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар кандидат доставља: оверен препис
(копију) дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), као и
доказ о радном искуству. Доказ из тач. 2 овог огласа прибавља се пре закључивања уговора о раду.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА
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 медицинских
наука, област Медицинске науке,
ужа научна област Клиничке
медицинске науке (Здравствена
нега у неурологији и Здравствена
нега у психијатрији)
са пуним радним временом
подељеним између здравствене
установе као наставне базе и школе,
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: медицински факултет, доктор медицинских
наука, магистар медицинских наука или специјалиста неуропсихијатрије, специјалиста психијатрије
или специјалиста неурологије, објављени стручни
радови и способност за наставни рад. Остали услови
су утврђени Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о начину и поступку сти22.11.2017. | Број 752 |
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цања 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.
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, 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. Конкурс је
отворен до попуне радног места. Пријаве на конкурс
подносе се на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици,
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у
електронској форми (на компакт диску - CD). Упућују
се кандидати да користе образац пријаве на конкурс
који се налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир и бити разматране.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Услед техничке грешке у огласу објављеном
15.11.2017. године, у публикацији „Послови“, изостављен је део текста у делу ОСТАЛО, а који исправно треба да гласи: ОСТАЛО:
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања, радну биографију, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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,
школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације се могу добити на горенаведени број телефона. Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

Национална служба
за запошљавање
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ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО
ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ

Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци
Опис посла: предавач немачког језика (групна и
индивидуална настава).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика,
VII степен стручне спреме; дипломирани професор
немачког језика, VII степен стручне спреме; радно искуство није битно. Рад у сменама; послодавац
рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености
од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на телефонe послодавца. Лица за контакт Кристина Перић и Ивана Гератовић.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15359 Дубље
Ђенерала Драже Михајловића 8
тел. 015/440-005, 440-254

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до 13.06.2018. године, ради замене
запослене на породиљском одсуству
и одсуству ради неге детета

Наставник српског језика

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, ради
замене запослене на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да има обавезно образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са чланом 142 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.
88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати
морају имати: одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије, да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да зна српски језик и језик на којем остварује.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и уз одштампани
примерак пријавног формулара достављају школи
следећа документа: диплому о стеченом образовању
(оверена фотокопија); доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина

из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности од надлежне полицијске управе (не старије од
6 месеци); уверење од надлежног основног суда да
се не води истрага - кривични поступак (не старије
од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није у
обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајућу врсту и степен стручне
спреме, у складу са чл. 140 и 141 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
број 88/2017) и чланом 3 Правилника 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); да у складу са чланом 142 Закона 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 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац
пријавног формулара кандидати достављају доказ о
испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених и уверење
или потврду о неосуђиваности. Образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у
делу: Ново на сајту, на адреси : http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ВАЉЕВО
ОШ “ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
14226 Јабучје
тел. 014/434-014

Наставник српског језика
са 22% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на основу Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред
наведених потребно је да кандидати испуњавају и
следеће услове: поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскрвнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; извршена
психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима, у складу са законом. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Решење о избору кандидата комисија
ће донети у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона.

ности и дизајна. Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидати морају испуњавати и
посебне услове предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и чл. 139-140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да имају
одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребу документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Уз пријаву кандидат треба да приложи:
кратку биографију, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), уверење да није осуђиван.
Лекарско уверење прибавља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Информатика и
информациони системи
на одређено време од 3 године
Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Менаџмент и
организација
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Чланом 84 став1 Закона о високом образовању прописано је да високошколска установа бира
у звање асистента студента докторских студија који
је сваки од претходних степена студија завршио са
просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад. Поред општих услова утврђених
законом, кандидати морају да испуњавају следеће
посебне услове: да имају завршене академске студије (240 ЕСПБ) са просечном оценом најмање осам;
да имају завршене мастер академске студије са просечном оценом најмање осам и смисао за наставни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
доставе следеће доказе: CV, оверену фотокопију
дипломе о завршеним академским студијама, оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер студијама, уверење факултета да је студент докторских
студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против лица не води
кривични поступак, уверење да лице није осуђивано
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или примања мита, уверење или
сертификат о познавању енглеског језика и рада на
рачунару и оверену фотокопију личне карте.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,БОРА СТАНКОВИЋ”

17510 Владичин Хан, Село Јелашница бб
тел. 017/476-250

14000 Ваљево, Милована Глишића 45
тел. 014/221-392

Професор разредне наставе

Професор ликовне културе
са 85% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/224-735

В РА Њ Е

ОШ “СЕСТРЕ ИЛИЋ”

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, и то: дипломирани сликар - ликовни педагог, академски сликар
- ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог,
дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне
културе, дипломирани вајар - професор ликовне
културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, дипломирани уметних нових
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне
културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности
односно примење уметности и дизајна), мастер
примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примење уметности и дизајна), мастер конзерватор и
рестауратор (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примење
уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности односно примење уметности и дизајна), лице
са завршеним факултетом ликовних уметности, лице
са завршеним факултетом примењених уметности,
лице са завршеним факултетом примењених умет-

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

на одређено време преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
директора школе

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова
прописаних Законом о раду испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање из члана
140 Закона о основама система и образовања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) - високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
студије другог степена из области педагошких наука, као и на студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, изузетно наставник и
васпитач са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије, студије у трајању од три године
или вишим образовањем, као и услове из Правилника 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): да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузи22.11.2017. | Број 752 |
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мање 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 језик накоме се остварује образовно-васпитни рад, да поседује дозволу за рад - положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на конкурс путем
пријемног формулара за учешће на конкурсу који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, треба да приложе и остале доказе
о испуњености услова: диплома или оверена копија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству, оверена копија уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - уверење о неосуђиваности - казнена
евиденција. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон 017/476-250.

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО”
26360 Пландиште, Карађорђева бб
тел./факс: 013/861-216

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе треба да испуњава одговарајуће услове из
члана 139 и 140 као и услове из члана 122 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017): 1. да поседује образовање
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. Кандидат који поседује образовање наведено у тачки 1. подтачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Кандидат који поседује образовање
наведено у тачки 1 и 2 за васпитача или стручног
сарадника, мора да поседује и дозволу за рад васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, кандидат може бити и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, које поседује дозволу за рад 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора подноси: биографске податке, односно радну
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту (дозволу за рад), потврду о раду у области образовања, извод из матичне
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књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом. Установа прибавља уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимања малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне слободе, против правног
саобраћаја, и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са Законом, утврђено дискриминаторско понашање:
држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са одговарајућом документацијом слати на
гопренаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Спремачица

на одређено време до преузимања
запосленог, а најкасније до повратка
запослене одсутне преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: I степен стручне спреме (завршена основна школа), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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 заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин
Републике Србије, да зна језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад, образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да поред краће биографије доставе: оверену фотокопију сведочанства или дипломе, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старијег од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење
о неосуђиваности. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата који испуњавају све услове
конкурса које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О
датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Конкурсна
комисија доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене пријаве биће одбачене.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом
могу се поднети лично или поштом на горенаведену
адресу. Пријавни формулар кандидати попуњавају
на интернет страници Министарства просвете: www.
mpn.gov.rs, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају
школи.

ЗРЕЊАНИН
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕРВО МИХАЉ“

23206 Мужља, Мађарске момуне 55

Оглас објављен 15.11.2017. године, у публикацији „Послови“ за избор директора
школе, исправља се у делу УСЛОВИ, тачка
6 и треба да гласи: 6. лице које није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности
или за кривична дела у складу са Законом
и Правилником, односно које 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 и друга кривична дела против службене дужности; 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; и у делу Потребна документација, део реченице који гласи: “на
званичној интернет страници Министарства” - брише се. У осталом делу текст огласа је непромењен. Рок за подношење пријава је до 29. новембра 2017. године.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

23230 Сечањ, Вожда Карађорђа 77

Наставник српског језика
на одређено време ради замене
одсутног запосленог, са непуним
радним временом
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 1а) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи држављанство Србије, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; неосуђиваност 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 родоскрвљење, 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 зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи, и то: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству, уверење
Министарства унутрашњих послова о некажња-

вању, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (кандидат подноси пре закључења уговора о
раду). Документа се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на следећу адресу:
Основна школа „Алекса Шантић”, 23230 Сечањ,
Вожда Карађорђа 77, информације на телефон:
023/3841-196.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

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

1. Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу научну област
Информационе технологије
на одређено време од 1 године
3 извршиоца
УСЛОВИ: студент мастер студија који је студије
првог степена информационих технологија завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

2. Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу научну област
Индустријско инжењерство
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: завршене основне студије машинско
инжењерство или индустријско инжењерство и
студент мастер студија машинско инжењерство
који је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 8.

3. Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Менаџмент
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија инжењерског менаџмента
завршио са укупном просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад.

4. Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу научну област
Менаџмент
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер студија који је студије
првог степена менаџмента завршио са укупном
просечном оценом најмање 8.

5. Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу научну област
Индустријско инжењерство у
експлоатацији нафте и гаса
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер студија који је студије
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и
стручном звању, списак објављених научних и
стручних радова, књиге и сами радови), подносе се
Факултету у року од 8 од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Технички факултет
„Михајло Пупин“, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб („За
конкурс). Контакт телефон: 023/550-501.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Запошљавање особа са инвалидитетом

НА ПОЛА ПУТА

Удружење „На пола пута“ из Панчева је ове године ушло у програм јавних радова и то по републичком
јавном позиву и по ИПА пројекту, и на тај начин је ангажовано 5 особа. У току је реализација два
пројекта – „Помоћ у кући за децу и младе са инвалидитетом“ и „Посао за све - Радни центар за
ОСИТ“, која имају за циљ подршку радном ангажовању или запослењу, а све у циљу да се спречи
маргинализација и социјална искљученост ових особа

П

оменуто удружење постоји од 2010.
године и бави се побољшањем квалитета живота и инклузије особа са
интелектуалним тешкоћама (ОСИТ)
у друштвене токове. Кроз пројекат „Помоћ
у кући за децу и младе са инвалидитетом“
омогућава се да се породице оснаже у свакодневном функционисању као и да се побољша квалитет живота и да се спречи
потенцијална институционализација ОСИ,
пружајући адекватну подршку неговатељица у дому корисника услуга. Помоћ у кући
обухвата услуге одржавања хигијене стана корисника као и њихове личне хигијене, набавку намирница, куповину лекова,
контакте са различитим службама, помоћ у
учествовању у разним спортским, културним, радно-окупационим активностима и сл.
Ова услуга омогућава особама са инвалидитетом и њиховим породицама равноправан суживот у локалној заједници, као и да
се на својим радним местима понашају растерећеније и пруже веће и боље резултате, као
и да се посвете себи. На овај начин друштвена

заједница добија нове равноправне чланове,
који живе у складу са својим могућностима и
доприносе бољем заједничком животу.
Пројекат „Посао за све – Радни центар за
ОСИТ“ бави се радним и терапијским ангажовањем младих ОСИТ, а самим тим и унапређењем квалитета живота особа са интелектуалним тешкоћама. У Радном центру се
спроводе радно-терапијске активности које
обухватају рад на три разбоја, израду деку-

паж предмета за покућство, прављење накита, шивење, рад на рачунару и др. Центар подразумева рад у две групе, које броје по осам
корисника са различитим степеном подршке
и различитим стањима. Корисници имају
могућност да савладају нове вештине, да се
квалитетно друже и усвајају радне навике.
Такође, омогућено им је да остваре права у
области радног ангажовања и да се припреме за отворено тржиште рада. Кроз процес
инклузије ових лица шира социјална средина
мења свест о могућностима особа са интелектуалним тешкоћама и на тај начин се моделује друштво у коме се негује и шири идеја
о поштовању, складу и узајамној подршци
друштвених група различитих могућности.
У Јужнобанатском округу ове године је владало велико интересовање за јавни позив за финансирање јавних радова. У Филијали Панчево
за јавне радове за ОСИ је издвојено 5,4 милиона
динара, по републичком јавном позиву издвојено је 6 милиона динара и по ИПА пројекту за
исти програм издвојено је 6,2 милиона динара,
а обухваћено је укупно преко 100 лица.
Ивана Мучибабић

Сајам запошљавања намењен студентима

БУДИ СВОЈА ВЕЗА

Студенти Новосадског универзитета прошле недеље могли су да виде какве су им шансе за
запошљавање или обављање стручне праксе у десетак реномираних компанија које послују у
нашој земљи. Прилика за то био је други по реду Сајам запошљавања намењен студентима,
који је под мотом „Буди своја веза“ одржан на Факултету техничких наука
Други по реду Сајам запошљавања намењен студентима, у организацији Студентске организације ЕСТИЕМ, одржан је на Факултету
техничких наука, с циљем да приближи студентима компаније и могућности запошљавања и реализације стручне праксе, односно поспеши
запошљавање студената.
Проф. Драган Шијан, продекан за науку и међународну сарадњу ФТН-а, отварајући сајам истакао је да је основни циљ оваквог сајма да
ојача производна занимања.
„Све више је фабрика које овде имају производњу и које за потребе производних активности траже и регрутују инжењерске кадрове. На
овом сајму нашле су се не само фабрике које раде у Војводини, већ и шире“, истакао је проф. Шијан.
По његовим речима, важно је што студентске организације на овај начин преузимају иницијативу и брину о запошљавању студената још
за време студирања, како би се прекинула пракса да након што добију диплому на посао чекају понекад и годинама.
Студентска организација ЕСТИЕМ је европско удружење студената индустријског инжењерства и менаџмента, чији се огранак у Новом
Саду налази на Факултету техничких наука и окупља студенте Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент.
Бошко Вребало, из ЕСТИЕМ локалне групе у Новом Саду, каже да се ова организација труди да буде спона између студената и компанија
како би студентима завршних година помогла да се запосле или да нађу праксу. Вребало истиче да су се компаније радо одазвале позиву да
учествују на сајму, што говори о томе да су перспективе будућих инжењера у овој земљи добре.
Студенти су на штандовима 10 компанија које су се представиле на овом сајму могли да добију жељене информације о њима и да оставе свој
CV. У оквиру сајма организоване су и радионице на којима су представници компанија на интерактиван начин представили своје пословање.
Компанија „Медела“ понудила је студентима прилику да уче у сектору производње, инвестиције и одржавања и у сектору развоја контроле квалитета. Од технолога и колега који тамо раде студенти ће имати прилику да кроз стручну праксу и запошљавање на јуниорским
позицијама стекну прва радна искуства у својој струци.
Милан Челекетић, специјалиста људских ресурса у „Таркету“, рекао је да је ова компанија отворена ка кандидатима који су без искуства.
„Тренутно имамо једну отворену праксу и две позиције за запошљавање. Запослени у компанији ‚Карлсберг‘ труде се да пренесу своја
знања колегама који су код нас на пракси, како би не само стекли нова, практична знања, већ и позитивне утиске”, рекла је Јелена Радовановић, практикант у „Карлсбергу“.
Сајам „Буди своја веза“ био је прилика да компаније обликују будуће кадрове према својим потребама, али и за студенте да се професионално усмеравају. Послодавци су истакли да им је битно да су студенти позитивног става, ентузијастични, желе да раде и да се не плаше
промене. Врбовање успешних студената завршних година студија на сличан начин од стране компанија одавно је пракса у економски развијеним земљама, јер је оваква интеракција обострано корисна. Компанијама омогућава, између осталог, да добију жељене кадрове, а студентима
обезбеђује сигуран посао у струци коју су изабрали.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Преко 600 слободних послова на Сајму запошљавања на Вождовцу

МЕСТО СУСРЕТА ДОБРИХ ЕНЕРГИЈА

У Спортском центру „Шумице“ одржан је јесењи вождовачки сајам запошљавања, на коме
је 36 послодаваца понудило око 600 слободних позиција. Иако је сајам званично отворен у 10
сати, пола сата раније велики број незапослених суграђана чекао је испред центра. Овај сајам
запошљавања био је другачији по много чему. Наиме, ретко се дешава да на сам дан одржавања
послодавци проширују своју понуду послова, а тог дана било је управо тако
„Од 36 послодаваца који су данас овде,
два су била у потрази за лицима која ће бити
укључена у стручну праксу. То подразумева
широк спектар лица са VII степеном стручне спреме, међу којима су електроинжењери, програмери, економисте... Оквирни број
лица која ће имати шансу да обаве праксу
је 30, али су потребе послодаваца знатно
веће. Остали послодавци су исказали потребе за различитим профилима занимања,
од архитектонских техничара, архитеката,
саобраћајних инжењера, до диспечера, магационера, административних радника, курира, неговатељице, васпитачице и многих
других. Поред сајма организовали смо и инфо-центар, у коме сви заинтересовани могу
проћи скраћену обуку за активно тражење
посла, прилагођену управо овом сајму. Не
само да наши незапослени могу да науче
како да напишу CV и представе се на прави
начин послодавцу, већ им је на располагању
и обука за пословну комуникацију, која је такође изузетно важна“, рекла је Жељка Зеленовић Вуковић, руководилац Службе Вождовац Филијале за град Београд НСЗ и додала
да су и представници НУ „Светозар Марковић“ незапосленима понудили бесплатне
обуке.
Фирма „Ернест и Јанг“ примала је заинтересоване за обављање стручне праксе.
„Број година није важан, важна је мотивација. Стручна пракса у нашој фирми траје
месец дана, са могућим продужењем. Сви
практиканти добијају уговор о ангажовању.
У зависности од позиције на коју конкуришу практиканти ће моћи да уче у реалном
пословном окружењу. Они ће имати задужења као и сви остали запослени у фирми,
али ће радити у тиму искусних професионалаца. На овом сајму отворено је осам позиција: HR, ИТ, ревизија, рачуноводство,
маркетинг, испитивање тржишта, административни послови и техничка администрација, а за сваку од њих треба нам минимум
пет кандидата“, рекла је Милица Милошевић
и сама практиканткиња у одсеку за људске
ресурсе.
„Као неко ко је и сам практикант позвала бих све младе људе да нам се придруже.
Тим са којим ја радим је изузетно добар, сви
смо различитих занимања, сваки дан нешто
ново учим јер је пракса врло динамична. Мислим да нигде до сада нисам видела толико
срећних људи на једном месту“, нагласила је
Милица.
На евиденцији вождовачке службе за запошљавање евидентирано је 8.500 лица, од
којих је највећи број са IV степеном стручне
спреме, а за њих је на сајму било доста могућности да пронађу посао.
Компанијa „Мој киоск“ тражилa је продавце у малопродаји. Ово је компанија која већ
годинама послује веома успешно и стално
проширује број својих малопродајних објеката. „Запошљавамо продавце у киоску, возаче

58

| Број 752 | 22.11.2017.

и магационере у централном магацину. Иако
је сајам тек почео, задовољни смо интересовањем кандидата за рад у нашој компанији“,
каже Бајо Бојовић, задужен за регрутацију
кадрова у овој фирми.
На сајму је била присутна и компанија
„Лого“, која због проширења посла тражи
монтере оптичких каблова. Ова фирма већ
годинама сарађује са Филијалом за град Београд НСЗ и како каже Јелена Грујић изузетно
су задовољни овом сарадњом.
ПУ „Авантура“ потребни су васпитачи и
медицинске сестре - васпитачи. Софија Михајловић, директорка „Авантуре“ наглашава
да вртић постоји већ седам година.
„Сваке године нам се повећава број деце,
па смо често у потрази за одговарајућим кадром. Тренутно имамо два објекта, а у плану
је отварање још једног. Могу да се похвалим
да у нашој фирми ради доста будућих мама,
па су нам потребне и замене за њих. Интересовање је велико, али ми тражимо кандидате
са дипломом медицинске сестре за рад у јасленим групама и струковне или дипломиране васпитаче. Потребни су нам психолози и
педагози, али њих планирамо када и трећи
објекат буде при крају“, нагласила је Софија
Михајловић.
Велико интересовање владало је на
штанду фирме „Ројал експрес“. По речима
Тамаре Ђорђевић Лазић, директорке, ово је
фирма која стално расте, па су им готово на
свим позицијама потребни људи који своју
будућност виде у фирми која напредује.
„Имамо стално отворен конкурс за курире, диспечере и магационере, за које немамо ограничење по питању квалификација, потребна је само воља да се придруже
нашем тиму. Потребни су нам и оператери у
кол-центру као и административни радник.
Прву селекцију обавићемо у наредних пар

дана, након чега ћемо обавити додатни разговор са кандидатима који су прошли први
круг. Отприлике за две недеље кандидати
који су нам се данас јавили могу почети да
раде“, истакла је директорка „Ројал експреса“.
Иначе, ова фирма је добитник награде Београдски победник за најбољи бренд у успону
у 2017. години, јер су за само 5 месеци рада постали препознатљиви на тржишту, како због
возног парка тако и због курира, за које кажу
да су „амбасадори фирме на терену“.
Вождовачки сајам запошљавања организовале су НСЗ Филијала за град Београд
и ГО Вождовац. Отварајући сајам, директор
београдске филијале НСЗ Добросав Марић
истакао је да је ово девети сајам од почетка
године који се организује у сарадњи са Градом Београдом и градским општинама.
„Национална служба ће организовати
још два сајма запошљавања до краја године
- крајем децембра у Земуну, на Врачару сајам
за особе са инвалидитетом, а у плану је и још
један велики сајам, поново у сарадњи са Градом. НСЗ је за територију Београда ове године
определила преко 100 милиона динара за активне мере запошљавања. Са поносом истичем да је стопа незапослености на територији
града 12,1%, што је најмање у последњих 20
година. Захваљујем се послодавцима који су
се одазвали нашем позиву и сигуран сам да
ће на овом сајму пронаћи кадрове које им
требају“, нагласио је Добросав Марић.
Председник ГО Вождовац Александар
Савић истакао је своју захвалност свим људима који су напорно радили и допринели да
сајам буде тако добро посећен.
„Надам се да ће овакви сајмови постати
вождовачка традиција. Пре три године на
општини Вождовац је било преко 11.000 незапослених, а данас их је нешто више од 8.000.
Уколико испунимо данашња очекивања и по-
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пунимо 600 радних места која су данас у понуди, број наших суграђана који траже посао
још више ће се смањити. Општина Вождовац
у протекле три и по године труди се не само
да оствари постављене планове, већ смо их и
проширили. До данас је донето 30 урбанистичких планова којима су дефинисане урбане
и комерцијалне зоне, а које ће донети још нових радних места“, рекао је Савић.
Сајму је присуствовао и Драгомир Петронијевић, члан Градског већа и председник Савета за запошљавање града Београда, који је истакао да иако је незапосленост
смањена, свака општина у Београду наставиће да у сарадњи са НСЗ организује сајмове
запошљавања.
„Ни општине нити град више не говоре да
нису надлежни за запошљавање него се боре
заједно са републичким институцијама“, поручио је Петронијевић и додао да је намера
града да се отвори што више радних места.
„Настављамо са радионицама ‚Знањем
до циља‘, као и обукума. У сарадњи са Националном службом за запошљавање све је
више програма, а до краја године планиран је
и београдски сајам запошљавања. Нови циљ
нам је испод осамдесет хиљада незапослених у граду“, казао је Петронијевић.
На вождовачком сајму свој штанд је имао
и Миграциони сервисни центар Београд.
„Овде смо заједно са немачком Канцеларијом за миграције, стручно оспособљавање и каријеру. Наша канцеларија, која се
налази у Косте Абрашевића 10, први пут се
представља на једном оваквом сајму. Циљ
нам је да упознамо јавност са нашим радом
али и да људимо пружимо информације које
се тичу легалног одласка и рада у иностранству. Наши људи су пре свега заинтересовани за рад у Немачкој, али и у Аустрији и у
другим тржиштима рада ЕУ. Дешава се да
нам долазе и људи који су код нас већ били и
који су сад у неким завршним фазама својих
припрема за одлазак на рад у иностранство.
Миграциони сервисни центар крајем октобра
организовао је Инфо-дане за возаче, и то је
покренуло велики број људи који су заинтересовани за овај посао. Актуелан је и оглас
за медицинске сестре, где је већ стандардно
велико интересовање. Велика је потражња и
за електроинжењерима и електроинстала-

ПРВИ ПУТ НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА
Ана Мајкић, мастер прехрамбене технологије, каже да до сада није радила у струци већ
је већину радног искуства стекла у трговини и менаџменту.
„Овде сам нашла пар фирми које су ме заинтересовале. Ово је први пут да долазим на
сајам запошљавања јер раније није ни било потребе да их посећујем. Без посла сам месец
дана, али сам овде дошла да бих нашла посао или стекла неко ново искуство. Надам
се да ће послодавци препознати у мени кандидата који им одговара, како бих наставила
тамо где сам стала“, каже Ана.
Струковни економиста Мина Јефтовић на сајам је дошла пре свега да би пронашла фирму у којој би обавила стручну праксу.
„Дипломирала сам 25. октобра ове године. Пријавила сам се за стручну праксу у компанијама Делта ђенерали, Винер штедише и Креди агрикол, као и за Тризму и Милитариу.
На сајму је било доста понуда за младе, а послодавци су ми рекли да брзо могу очекивати
повратну информацију, осим у Креди агрикол, јер тамо пракса почиње у марту следеће
године. Пријавила сам се и за обуке за напредни курс енглеског језика преко Националне
службе за запошљавање“, казала нам је енергична Мина.
Лидија Лазаревић је по струци правни техничар и апсолвент је на катедри за српски
језик и књижевност.
„Немам још никаквог радног искуства па сам се углавном пријављивала за стручну
праксу. Предала сам свој CV у пет фирми. Први пут сам на сајму, велика је гужва, али се
надам да ће ме нека од ових фирми позвати“, рекла нам је насмејана Лидија.
терима. Што је занимљиво, обраћају нам се
читаве породице, родитељи се распитују која
су то тражена занимања са којима деца могу
лако да се запосле у иностранству“, каже Мирослав Јовић, саветник за запошљавање.
Он наглашава да је, када је у питању домаће и инострано тржиште рада, приметно
преклапање у појединим занимањима. Тренутно се може говорити о групи делатности
у области електротехнике, саобраћаја, медицине али и појединих заната, попут заваривача, који су свуда дефицитарни.
„Постоје упити и за лица која су имала
искуства у појединим врстама сезонских
послова, пре свега у пољопривреди. Крајем
године и почетком наредне већ се зна колико ће људи бити ангажовано на сезонским
пословима. Наши људи су информисани, Европски портал пословне мобилности (ЕУРЕС)
је значајан извор информација о слободним
пословима, али и правима и обавезама везаним за обављање овакве врсте послова“, напомиње Јовић.
Понудом посла и организацијом били су
задовољни сви присутни, па тако овај сајам
запошљавања није био само место сусрета незапослених и послодаваца већ место
спајања добрих енергија. Весна Пауновић
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Нови закон о Националном оквиру квалификација до краја године

ТРЖИШТЕ ЗНАЊА И ЗВАЊА

Нови закон јасно ће дефинисати које вештине и способности поседује појединац после стеченог
образовања и какву врсту посла може да обавља

П

омоћница министра просвете, науке и технолошког развоја
у Влади Републике Србије Весна Мандић изјавила је да је
Србија једна од ретких земаља која још нема национални
оквир квалификација, иако је раније било много пројектно
оријентисаних иницијатива. Мандићeва је на јавној расправи о Нацрту закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије
(НОКС), која је прошле недеље одржана у Ректорату БУ, објаснила да
предложеним законом треба да се поставе темељи НОКС-а и успоставе одређена тела и процедуре за његов развој и имплементацију.
„Имамо много квалификација, посебно у високом образовању, а
чини ми се да су послодавци збуњени мноштвом стручних, академских
и научних знања. Они у дипломи не проналазе праву везу са занимањем
и не стичу утисак о томе шта неко може да ради на основу стечене дипломе“, указала је Весна Мандић и додала да је Министарство просвете,
науке и технолошког развоја формирало Радну групу за израду закона,
коју чине представници шест министарстава и 20 институција.
Према њеним речима, циљ НОКС-а јесте да повеже стандарде
квалификација и занимања и да то кроз регистар представи грађанима и послодавцима.

НОВИНЕ КОЈЕ ДОНОСИ НОКС
Нацрт закона о Националном оквиру квалификација Србије
представља инструмент којим се уређује област квалификација и
повезаност са тржиштем рада. НОКС је основа за примену концепта целоживотног учења и од утицаја је на унапређење система
образовања Републике Србије, као и на развој појединца.
Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије успоставља се јединствени и интегрисани национални оквир
квалификација, који обухвата све нивое и врсте квалификација,
без обзира на начин стицања и независно од животног доба у
коме се квалификације стичу. Законом су такође предвиђени и
нивои НОКС-а од 1 до 8, њихово упоређивање са постојећим и ранијим нивоима образовања и стручне спреме.
Успостављање институционалног оквира за имплементацију
система НОКС врши се кроз неколико тела. Савет за НОКС даје
препоруке о процесу планирања и развоја људског потенцијала
у складу са релевантним јавним политикама у области целоживотног учења, запошљавања, каријерног вођења и саветовања.
Агенција за квалификације обавља послове обезбеђивања
квалитета (израде предлога стандарда квалификација, вођења
регистра) и координације између Савета за НОКС и других надлежних институција у свим аспектима развоја и имплементације
НОКС. Секторска већа су заснована на принципу социјалног
партнерства, чија је кључна улога да кроз партнерство са Агенцијом утврде предлог стандарда квалификације.
Законом се успоставља и систем за разврставање квалификација – КЛАСНОКС, којим се успоставља јединствен систем класификације квалификација, независно од постојећих класификација
образовних профила предуниверзитетског и високог образовања.
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Универзитет незаинтересован
Јавној расправи о Нацрту закона којим се уређује област квалификација и повезаност са тржиштем рада одазвало се свега неколико
универзитетских професора и представника академске заједнице,
иако је позив за дебату у Ректорату, како је речено, објављен на сајту
Министарства просвете и образовања пре више од 10 дана.
„Можда је неверица да ће закон коначно бити донет разлог што је
данас мали број показао интересовање за дебату“, рекла је помоћница министра Весна Мандић и објаснила да ће НОКС јасно дефинисати
које вештине и способности поседује појединац после стеченог образовања и какву врсту посла може да обавља.
„У току је израда листе занимања коју прави Министарство рада,
а следећа фаза биће развој стандарда квалификација на бази описа и
стандарда занимања. Имамо више од 2.000 звања, а успостављањем
стандарда знаће се тачно шта неко треба да зна после завршених студија“, навела је помоћница министра и додала да се усвајање закона
очекује до краја године.
Ректор Универзитета у Београду Владимир Бумбаширевић навео
је да је позив на расправу о закону који, како је рекао, Србија годинама чека, упућен и свим члановима Сената Универзитета, као и да је
Нацрт закона послат свим факултетима.
„Очигледно да постоје бројни разлози што је свега неколико
представника факултета показало интересовање за расправу. Надам
се да ће сви погледати законске предлоге и да ће нам евентуалне
примедбе доставити до 24. новембра“, рекао је Бумбаширевић.
Ректор је на дебати од представника Радне групе тражио
појашњење како ће се према законском предлогу процењивати и
вредновати информално образовање и да ли је законом повезано информално и високо образовање.

Једнако право на запослење
Члан Радне групе Татјана Глишић објаснила је да законом није предвиђено да се информално образовање вреднује на нивоима предвиђеним за
високо образовање, што не значи да се подзаконским актима неће уводити.
„Ово се посебно односи на ИТ технологије, јер на тржишту имамо велику понуду квалификација када је реч о неформалном образовању и информалном учењу из тог сектора, а потребе за њима на
тржишту рада су евидентне“, објаснила је Глишићева.
Декан Машинског факултета Радивоје Митровић сматра да не
треба одлагати доношење закона који је, како каже, једнако важан и
за академску заједницу и за послодавце.
„Листа занимања се драматично мења као последица научног и
технолошког развоја. Мислим да ова земља може то да уради и да не
постоји ниједан разлог да се то више пролонгира“, рекао је Митровић.
Професор Хемијског факултета Иван Гржетић оценио је да НОКС
треба да уведе ред међу образованим и необразованим. Према његовим речима, закон треба да се изгласа како би они који су се школовали на различитим универзитетима и у образовним установама
имали једнако право на рад, што до сада није био случај.
„Због непостојања закона интересне групе су штитиле интересе
појединих образовних групација. Ми се против тога годинама боримо
и очекујем да ће закон ограничити лобистичке групе у својим активностима и дати свима једнако право на запослење. Закон мора да
заштити стечену квалификацију“, нагласио је Гржетић.
Весна Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Дигитални свет – безграничне могућности за успешно пословање

ДА ПОСАО КЛИКНЕ

Интернет трговина и дигитално предузетништво у Србији су испод европског просека.
Привредна комора Србије започела је серију едукативних радионица на којима ће учесници
моћи да чују искуства успешних предузетника и банкарског сектора и добију неопходне
информације о покретању онлајн пословања и вођењу интернет трговине

Д

анас је незамисливо успешно пословање без употребе модерних информационих технологија. Интернет је у
потпуности изменио начине пословања јер руши језичке баријере и географске
границе и омогућава пословање са целим
светом уз једноставну и брзу комуникацију.
Управо су електронско пословање и е-трговина били тема едукативне радионице у
Привредној комори Србије „Да посао кликне“,
на којој су присутни могли да сазнају детаље
о покретању и развијању бизниса на интернету, као и основама промоције и маркетинга.
Пословање у дигиталном свету данас је питање опстанка једне компаније - сложили су се
говорници на радионици у ПКС, истичући да ће
се до краја 2017. године само у ЕУ продати робе
и услуга преко интернета за 602 милијарде евра,
што је 14 одсто више у односу претходну годину, а чак двоструко више у односу на 2013. Савет компанијама у Србији је да то искористе за

развој свог пословања и да се на најбољи начин
представе у виртуелном свету.
Интернет трговина и дигитално предузетништво у Србији су испод европског просека,
али се ситуација поправља, а основ свега треба
да буде едукација, јер је то оно што нашим привредницима недостаје. Управо због тога је Привредна комора Србије започела серију едукативних радионица на којима ће се чути искуства
успешних предузетника и банкарског сектора
и добити неопходне информације о покретању
онлајн пословања и вођењу интернет трговине.
„У Европи е-трговина чини око 20 одсто
укупне трговине, а до 2020. године очекује се да
достигне половину укупних трансакција. Највише се купује одећа (20 одсто укупне е-трговине),
али је последњих година најбржерастућа продаја испорука хране електронским путем, која је
током ове године скочила за 34 одсто. Када је реч
о Србији, подаци говоре да у овом тренутку е-трговина расте стопом од 20 одсто“, каже Јелена
Јовановић, секретарка Удружења за електронске

Е-трговина представља вид трговине електронским путем и подразумева продају и
размену робе и услуга путем интернета, е-маркетинг и размену електронских докумената
у промету.
Е-трговина омогућава:
• смањење трошкова рекламирања и пословања
• интерактивност
• увећање тржишта
• повећавање ланца снабдевања
Предности е-трговине:
• доступност услуга 24 часа
• уштеда времена и напора
• олакшано добијање информација
• боља цена него у физичким продавницама
• широка селекција
• доступност уникатних производа
Недостаци е-трговине:
• немогућност физичког контакта са производом
• непостојање људског контакта
• ризик несигурности методе плаћања

Бесплатна публикација о запошљавању

комуникације и информатичко друштво ПКС.
Она додаје да је циљ да људи стекну поверење
у компаније које послују на интернету, па је
план да се направи евиденција или листа електронских радњи од поверења. Привредницима
поручује да не треба да се ограниче само на домаће тржиште већ да послују са целим светом.
„Током 2016. године у Србији је остварено
око 4 милиона трансакција путем интернета, а
просечна вредност једне куповине била је око 20
евра“, каже Јелена Јовановић.
Говорећи о могућностима које привредницима пружа банкарски сектор и о предностима
коришћења e-commerce сервиса, Милош Радуловић из Интеза банке истиче да је за промене на
електронском тржишту потребан много већи
број трговаца који желе да послују тако што им
се услуга или роба плаћају преко интернета, као
и да нема бојазни да ли је таква куповина безбедна, јер се злоупотребе мере промилима.
На едукативној радионици своја искуства
из праксе поделили су Владан Петронијевић из
фирме Микроелектроника, која 97 одсто производње извози и у потпуности ради онлајн, Игор
Грчић из Мале српске продавнице, која на интернету продаје сувенире и половину продаје остварује на иностраном тржишту и Владимир Станковић – Деда Бор, просветни радник из Бора, који
ради и као блогер и интернет предузетник и један је од пионира е-трговине у источној Србији.
Сви су истакли да је едукација најважнија, као и
добра промоција на интернету и искреност према клијентима, јер је директан, стални и отворен
контакт са њима пресудан за стицање поверења
и развој бизниса.
„За позиционирање посла на интернету потребно је три до шест месеци. Не копирајте туђе
идеје већ представите свој, оригинални садржај.
Направите добар сајт или интернет продавницу
и таргетирајте прво клијенте на локалу“, саветује
Станковић.
Едукативна радионица „Да посао кликне“ у
ПКС прва је од укупно шест радионица које ће
у Србији бити одржане на тему интернет пословања, а поред Београда радионице ће бити одржане и у Сомбору, Ваљеву, Краљеву и Ужицу.
Јелена Бајевић
22.11.2017. | Број 752 |
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Сајам у Пироту

ОД ПОМОЋНИХ РАДНИКА ДО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА
Учешће око тридесет послодаваца из Пирота, Бабушнице, Димитровграда, Беле Паланке,
Ниша, Београда, Малог Пожаревца, изазвало је изузетно интересовање незапослених,
с обзиром на исказану потребу за запошљавањем више од 350 лица

П

омоћни радник, чистач, бравар, металоглодач, ауто-лимар,
ауто-механичар, ЦНЦ програмер, руковалац парних котлова,
монтер централног грејања, молер, шивач, моделар, продавац,
кувар, књиговођа, радник обезбеђења, лекар, фармацеут, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани економиста, дипломирани инжењери заштите од пожара, грађевинарства, архитектуре,
електронике – овај списак показује потражњу за радницима која је
представљена на Сајму запошљавања у Пироту, одржаном 9. новембра.
Учешће око тридесет послодаваца из Пирота, Бабушнице, Димитровграда, Беле Паланке, Ниша, Београда, Малог Пожаревца, изазвало је изузетно интересовање незапослених, с обзиром на исказану
потребу за запошљавањем више од 350 лица.
Многе од ових фирми, као што су: Мармил, Клир, Тигар АД, Мустанг, Син-ком, Д-компани, редовно учествују на сајмовима запошљавања и тако на ефикасан и економичан начин обаве велики број интервјуа са кандидатима, направе добар одабир радника или регрутују
потенцијалне кандидате за радна места чије се отварање очекује у скоријој будућности.
Директор Филијале Пирот Драган Јенаћковић истиче да је овај
сајам био посебан како по броју послодаваца и атрактивности понуде, тако и по посећености. Наводећи значај, сврху и циљ организовања сајмова, посебно се осврнуо на ефекте сајмова одржаних у
претходном периоду, као и задовољство постигнутим резултатима,
односно директним задовољењем потреба послодаваца од 38% за
прошлу годину и 42% за овогодишњи пролећни сајам запошљавања.
Највећу посету забележио је штанд фирме „Е. Миролио“ из Димитровграда, која ће запослити око 300 радника у конфекцијској производњи. Отворена је понуда за шиваче, кројаче, пеглере, моделаре,
али и за раднике на пословима одржавања инсталација, машина
и постројења. Иначе, у питању је послодавац који је купио предузећа „АХА Мура Први мај“ Пирот у стечају и „Интертекст“ из Димитровграда. Представник фирме Тодор Георгијев наводи да су очекивања велика, а да би почетак производње женске и мушке модне
одеће требало да се поклопи са почетком нове године. Георгијев је
био пријатно изненађен великим одзивом и заинтересованошћу посетилаца сајма за рад у „Е. Миролиу“.
Након десетак година, Министарство одбране је опет на сајму запошљавања, поводом јавног конкурса за пријем лица из грађанства
у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на
неодређено време. Потпуковник Зоран Андоновић рекао је да на сајму тренутно траже 45 војних службеника и намештеника и представио стално отворен конкурс за преко 600 професионалних војника.

Максим Радовић, представник предузећа „Енал-електро“ доо
из Београда, које се бави електроинсталацијама јаке и слабе струје,
информисао је заинтересоване кандидате о условима рада, очекиваној заради, могућностима за напредовање, итд. Прилику да дођу до
посла у овом предузећу имали су радници електро струке: електроинсталатери, електромонтери и електротехничари, а сви запослени
биће упућени на рад у Немачку.
„Меркатор С“ из Београда тражио је већи број продаваца и месара који
ће бити запослени у мегамаркету у Пироту, чије се отварање ускоро очекује.
Посебан штанд је имало и Удружење грађана „Освежење“, у циљу
реализације пројекта „Е2Е – Знањем до посла: развој вештина младих
и јавно-приватна партнерства у Србији“, уз финансијску подршку Швајцарске развојне агенција – Swiss Development Cooperation (SDC). Пројекат
се спроводи у периоду од 1.10.2016. до 31.12.2019. године, а Национална
служба има улогу сарадника у спровођењу пројектних активности по
основу потписаног споразума о сарадњи. Циљ пројекта је подизање запошљивости младих на социјално инклузиван и одржив начин, путем
организовања програма развоја вештина младих у складу са потребама
тржишта рада и успостављања локалних партнерстава у исту сврху.
Сајам су посетили и представници Градске управе Града Пирота, заменик градоначелника Видојко Панајотовић, помоћник градоначелника Братислав Ћирић, као и председник Локалног савета за
запошљавање, чиме се додатно потврдила тесна сарадња Филијале
за запошљавање Пирот са локалном самоуправом у заједничким напорима и активностима на смањењу укупне незапослености.
Драган Јенаћковић

Рекордна посета на Сајму запошљавања у Врању

ПРЕКО 1.500 ПОСЕТИЛАЦА
Филијала Врање НСЗ организовала је други овогодишњи сајам запошљавања, који је одржан 6. новембра, у просторијама филијале. Ово
је био један од најпосећенијих сајмова који су до сада одржани у Врању - манифестацију је обишло чак 1.500 посетилаца, али је захваљујући
доброј организацији сваки штанд био приступачан, па су кандидати могли несметано да остваре контакт са представницима фирми и обаве
кратак интервју.
На сајму је учествовало 18 послодаваца из Врања, а понуђено је преко 150 слободних радних места. Тражени су радници различитих
занимања и степена стручне спреме: тапетари, обућари, шивачи, кројачи, столари, бравари, алатничари, продавци, комерцијалисти на терену,
кувари, конобари, шанкери, као и саветници за осигурање живота и сарадници продаје на терену.
Први пут на сајму учествовало је предузеће „Спилит“ д.о.о., а међу редовним учесницима били су: „Јумко“, „Алфа-плам“ Врање, Опортјунити банка а.д. Нови Сад, „Леон кондиторс“, Ђенерали осигурање Србија, „Микромодели“ Врање, Удружење особа са параплегијом Врање,
„Штампа систем“ из Београда, ПД „Додић“ и други.
Међу фирмама које су тражиле највећи број радника су „Калинел“, који ће запослити 20 шивача конфекције, док ће Памучни комбинат
„Јумко“ из Врања ангажовати 15 шивача и 5 конфекцијских радника - особе са инвалидитетом. Шиваче је тражило и предузеће „Микромодели“ из Врања, док је „Топ софа“ тражила 10 тапетара и 10 шивача.
„Спилит“ ће агажовати нове раднике на пословима тапетара, монтажера, шивача, кројача, конструктора, технолога, као и рачуновођу и
дипломираног економисту. Према броју тражених радника издваја се и фирма ПД „Додић“ која ће примити 9 нових људи на пословима тапетара, шивача, кројача, столара и на склапању гештела, као и „Леон кондиторс“, у коме почиње да ради 8 продаваца и 2 помоћна радника са
статусом особе са инвалидитетом.
Весна Станојковић
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16. новембар - Међународни дан толеранције

ЗА ЖИВОТ БЕЗ ПРЕДРАСУДА
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић изјавила је да су, према
званичним подацима, у 2016. години највише биле дискриминисане жене и особе са
инвалидитетом

М

еђународни дан толеранције, који
је установио УНЕСKО, обележава се
широм планете, подсећајући да сви
имамо право да будемо оно што
јесмо, као што и други људи имају право на
своју посебност. Према Декларацији Уједињених нација, установљеној 1995. године у Паризу, толеранција је прихватање чињенице да
људска бића, природно различита по изгледу,
положају, говору, понашању и вредностима,
имају право да живе и буду то што јесу.
Поводом Дана толеранције у Србији, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић је за РТС рекла да су међу
најугроженијима били и старији суграђани
на пољу остваривања здравствене заштите,
док су се млади са дискриминацијом суочавали на пољу образовања. Повереница је навела да су жене највише дискриминисане на
тржишту рада и у вези са материнством.
„Жена се по повратку са породиљског
боловања неретко деградира професионално и често добија и нижу позицију и плату“,
објаснила је повереница за заштиту равноправности.
Она је на годишњој конференцији Канцеларије за родну равноправност истакла да су
сада први пут на располагању званични подаци о броју жена на јавним функцијама - од
локалних самоуправа до вртића.
„Ми ћемо те податке пратити редовно на
локалу, јер се тамо одвија живот, без обзира

на значајне помаке када је реч о националном и републичком нивоу. Имамо добар законски оквир, али у пракси мора још да се
ради“, рекла је Јанковићева.
На питање где има помака, она је оценила да је Србија у прошлој години била добар
пример толеранције, наводећи однос са мигрантима и то што се „Парада поноса“ годинама одржава без инцидената.
„Нова генерација је потпуно ослобођена
предрасуда. Ове године сам разговарала са
хиљаду дечака и девојчица и они уопште немају проблем са толеранцијом“, рекла је Јанковићева.

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ВИШЕ
Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Ненад Нерић заједно са шефом Делегације ЕУ у Србији Семом Фабрициом отворио је конференцију и изложбу ауторске графике под називом „Заједно можемо више“.
Конференција је организована поводом завршетка пројекта „Подршка Европске уније
инклузивном друштву“, у организацији Делегације ЕУ у Републици Србији, ресорног министарства и ЕУ инфо-центра.
Нерић је том приликом нагласио да је конференција важна пре свега због представљања примера добре праксе, резултата и добробити које су грађани и локалне самоуправе Републике Србије имали и имају од пројекта, али и због указивања на значај и
место корисника у систему социјалне заштите, као и дефинисања квалитета услуга које је
друштво дужно да обезбеди.
„Особама са инвалидитетом, старијима, младима, деци, женама, припадницима ромске
националне мањине – сваком појединцу који наилази на препреке приликом укључивања
у заједницу, потребни смо сви ми са својим професионалним и људским капацитетима,
како бисмо им пружили подршку и помогли да уживају једнака права и шансу да живе
достојанствено као и сви други грађани. Сва људска бића се рађају слободна и једнака у
достојанству и правима“, рекао је Нерић.
Државни секретар је истакао да социјална укљученост не треба да буде ничија привилегија, јер је то право свих грађана и додао да верује да је овај пројекат испунио све планиране циљеве и значајно допринео унапређењу система социјалне заштите и социјалне
укључености.
„Овај пројекат нам даје могућност да искуства стечена током реализације примењујемо
у свакодневној пракси, да развијамо потребне услуге тамо где недостају, да развијамо услуге социјалне заштите у заједници за угрожене групе, да јачамо институционални оквир,
дамо подршку пружаоцима услуга у заједници“, прецизирао је Нерић и рекао да је веома
важно подржати све инцијативе активне инклузије осељивих групација становништва.
„Намера нам је да нарочито побољшамо оквир за већу ефикасност, обухват, доступност
и одрживост услуга у заједници кроз сарадњу свих актера и промовисање и унапређење
укључености угрожених група на свим нивоима“, закључио је Нерић.

Бесплатна публикација о запошљавању

Животно и радно
дискриминисани
Највећи проблем особа са инвалидитетом у Србији је дискриминација, неприступачност објеката, незапосленост, као и недовољна подршка у заједници. Не постоји
прецизна база података колико особа са
инвалидитетом (ОСИ) има у нашој земљи.
Процењује се да осам до десет одсто укупног
становништва има неку врсту инвалидитета,
односно 560.000 до 700.000 људи.
Председник Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије Михаило Пајевић каже
да је у последњих петнаестак година много
учињено на законској регулативи, али да
проблеми настају у примени закона. Kао пример навео је рампе за инвалиде којих нема
или су врло ретке, тако да је неприступачност
бројним објектима и даље веома изражена.
„Особе у колицима данас не могу да седну у кафић и попију кафу са пријатељима,
јер не постоје рампе, не могу да уђу у бројне
аутобусе. Све је то дискриминација“, рекао је
Пајевић. Што се тиче запошљавања, проблематика је веома комплексна, јер особе са инвалидитетом често немају знања и вештине
за одређене послове, а оне наједноставније,
као што су рад на пијаци или паковање робе
у рафове, обично због природе болести не
могу да обављају“, наглашава Пајевић.
Проблем представља, како каже, и образовни систем који је често недоступан, а оне
особе код којих инвалидитет настане касније
немају могућност преквалификације према
својим могућностима. Подаци с краја прошле
године кажу да свака осма особа са инвалидитетом старија од 15 година никад није ни
кренула у школу, од чега је око 81 одсто жена,
а то је 41,9 одсто укупног броја необразованих.
Да је дискриминација жена и девојчица
са инвалидитетом дупло већа у свим областима живота него мушкараца, потврђује и
повереница за заштиту равноправности, којој
је од 2010. године до данас пристигло 390
притужби због дискриминације на основу инвалидитета, од чега 111 због дискриминације
жена са инвалидитетом. Особа са инвалидитетом има око 62 одсто међу пензионерима,
док је студената и ученика 0,5 одсто.
Весна Пауновић
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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

