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Националне организације особа са инвалидитетом, којих има 33, први пут су
позване да заједно са владиним сектором учествују у процесу припреме финансирања програмских активности за следећу годину. По речима Иванке Јовановић,
извршне директорке Националне организације ОСИ, организације које окупљају
особе са инвалидитетом први пут су питане за критеријуме које предлажу за финансирање пројеката намењених управо групи која је једна од најугроженијих не
само на тржишту рада, већ и у свим другим сегментима живота. Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које је иницирало овај састанак,
на тај начин показало је да уважава интересе и потребе особа са инвалидитетом,
али и спремност да у сарадњи са организацијама ради на решавању питања, како
би се побољшао положај особа са инвалидитетом у нашој земљи. Ово је био важан
састанак, посебно ако се има у виду да поменута 33 савеза удружења особа са инвалидитетом у свом саставу имају 565 локалних удружења са територије целе Србије. Како је том приликом истакао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, идеја државе није смањење средстава и штедња,
већ њихова правилна расподела, контрола трошења и постизање резултата који
на врло конкретан начин помажу и унапређују свакодневни живот особа са инвалидитетом у нашој земљи. Више о овом састанку у теми броја: Заједнички рад.
Један од највећих проблема са којима се ова категорија наших суграђана свакодневно суочава су баријере и предрасуде када је у питању њихово запошљавање.
Овај стеротип није био присутан 23. новембра, када су 33 послодавца особама са инвалидитетом понудила више од 115 слободних радних места. Сајам запошљавања који је
за ОСИ организован после пуних осам година, окупио је велики број посетилаца. Овај
сајам заједнички су ораганизовали београдска општина Врачар и Филијала за град Београд НСЗ. Послодавци су били веома задовољни кандидатима који су се пријавили на
слободне позиције, а понуда послова била је разноврсна, од административног радника,
продавца, оператера у производњи, магационера, возача, диспечера, благајника, портира, до финансијских аналитичара, менаџера, инжењера за безбедност и здравље на
раду.
„Надамо се да ће овакви сајмови постати традиција не само на Врачару,
већ и у другим београдским општинама. Позив је отворен и послодавцима и
локалним самоуправама да нам се обрате, а ми смо ту да организујемо све што
треба“, нагласила је Тања Милић Мандић, шефица Одсека за професионалну
рехабилитацију и запошљавање ОСИ у Националној служби за запошљавање, а
више о овом догађају у тексту: Сајам са душом.
У овом броју послом се бавимо и из угла научника. На питања колико су
млади заинтересовани да се баве науком и какве су перспективе оних који су јој
посвећени, разговарали смо са др Стеваном Благојевић, директором Института за
општу и физичку хемију, на којем ради као научник већ више од двадесет година.
За упис на Факултет за хемију и физичку хемију обично није велика навала,
али постоје различити послови које по завршетку студенти могу да раде. Наш саговорник објашњава да су некада хемичари највише радили на Војно-техничком институту, а данас се запошљавају у неколико великих института, у рафинерији нафте,
лабораторијама и фармацеутским кућама или заводима за јавно здравље. На питање који су послови будућности када је реч о хемији и физичкој хемији, Благојевић
каже да наука данас мора да обједини више области и знања, па је неопходно бити
добар менаџер и у науци и на прави начин повезати стручњаке који ће брзо и на
најбољи начин да ураде неки посао. Наука се брзо развија и очекују се велики помаци када је у питању медицина, одређене индустрије и посебно производња хране,
јер потреба за храном у целом свету расте и мора да се пронађе резервни начин за
безбедну производњу. И наш саговорник, који је цео живот у свету науке, труди се да
демистификујући истраживања и испитивања којима се свакодневно бави, покаже
колико је наука важна да бисмо као друштво живели боље и напредовали. Више у
тексту: Храброст је бити научник.
Редакција
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Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Састанак министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
са удружењима особа са инвалидитетом

ЗАЈЕДНИЧКИ РАД
Министар Зоран Ђорђевић је истакао да идеја државе није смањење средстава и штедња,
већ њихова правилна расподела, контрола трошења и на крају видљиви резултат и најавио
да ће се на будућим састанцима анализирати појединачно шта је урадио сваки савез, јер је
то најбољи вид контроле

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић заједно са својим сарадницима и в.д. помоћнице министра
у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом
Биљаном Барошевић, одржао је састанак са
представницима 33 савеза удружења особа
са инвалидитетом која у свом саставу имају
565 локалних удружења са територије целе
Србије. Састанку су поред представника савеза присуствовали и представници локалних
организација.
Ово је била прилика да се разговара о досадашњем начину расподеле средстава буџета Републике Србије намењених подстицању
програма од јавног интереса у области заштите особа са инвалидитетом, кроз конкурсе које
расписује Сектор за заштиту особа са инвалидитетом у циљу унапређења положаја особа са
инвалидитетом у Републици Србији.
„Овим састанком желимо да пружимо
прилику свима вама да се изјасните и да нам
представите своје проблеме. Тако ћемо заједно одредити приоритете за финансирање
пројеката, јер најбитније је да средства која
држава додели утрошимо на најбољи могући
начин и да сви будемо задовољни“, рекао је
министар Ђорђевић.
Министар је истакао да идеја државе
није смањење средстава и штедња, већ њихова правилна расподела, контрола трошења
и на крају видљиви резултат.
„Уколико покажемо да смо средства која
добијемо утрошили на прави начин, моћи
ћемо да станемо пред Владу Републике Србије и са неким новим пројектима“, рекао је
министар и нагласио да ће се на будућим
састанцима анализирати појединачно шта
је урадио сваки савез, јер то је најбољи вид
контроле“, истакао је Ђорђевић.
„Мислим да је ово прави начин како
треба да комуницирају савези са Министарством и уверен сам да ћемо следеће године
имати много бољих резултата када су у питању пројекти, што ће свакако унапредити
рад савеза и побољшати положај особа са инвалидитетом“, прецизирао је министар.
Он је додао и да је до сада доста тога
урађено када је у питању побољшање услова
живота особа са инвалидитетом, али да постоји још простора за унапређење, у чему је
потребна помоћ државе и свих савеза заједно. Министар је истакао и да ће са предузећима у Србији и даље радити на запошљавању
особа са инвалидитетом.
„Мислим да ћемо и овој области, као и у
неким другим областима, показати да смо
лидери, не само у региону, него можда и у
Европи“, нагласио је Ђорђевић.
Представници 33 савеза удружења особа са инвалидитетом први пут су били у прилици да на једном овако организованом састанку изнесу своје предлоге за унапређење
начина расподеле средстава у 2018. години,
као и да директно упознају министра са свим
Бесплатна публикација о запошљавању

ОБУКЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗРЕЊАНИНУ
Према евиденцији зрењанинске филијале НСЗ, на територији средњег Баната 677 особа
са инвалидитетом чека на посао. Овог месеца за њих су почеле обуке, и то за помоћног кувара, педикира, маникира, као и обука за веб-дизајн, коју похађа 8 особа, што би требало
да повећа шансе за запослење.
Иштван Ђемант је 46-годишњи бравар. До сада је радио привремене и повремене послове. Болује од дијабетеса. Сада је преко НСЗ укључен у обуку за помоћног кувара.
„Предзнање нажалост немам, само сам гледао код куће како се ради, али иначе никада
нисам кувао. Надам се да ћу добити посао после преквалификације”, каже Иштван.
Даница Лазички, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере, истиче да је током године реализовано 6 обука преко ИПА пројекта „ЕУ помоћ теже
запошљивим групама“. У основну информатичку обуку, обуку за помоћног фризера, продавца у малопродаји, конобара и израду бурека и кора, укључена су 93 лица са евиденције.
Према њеним речима, у филијали НСЗ могу се добити све информације и о програмима у
које могу бити укључене како особе са инвалидитетом тако и остала лица, а то су стручна
пракса, ново запошљавање и јавни радови.
„Особе са инвалидитетом се, наравно, могу укључити у програме који су намењени искључиво особама са тим статусом, као што су субвенција зараде особа са инвалидитетом без
радног искуства, рефундација трошкова послодавцима за прилагођавање радног места и
рефундација зараде за радну асистенцију“, подсећа Лазички.
У Зрењанину тренутно на посао чека око 6.700 особа.
проблемима са којима се особе са инвалидитетом суочавају у својим локалним срединама. На овај начин је још једном истакнут значај сарадње Министарства са удружењима
особа са инвалидитетом и показана спремност да се кроз заједнички рад доприноси стварању инклузивног друштва за све.
Иванка Јовановић, извршна директорка
Националне организације особа са инвалидитетом, истакла је да су организације особа
са инвалидитетом први пут позване да директно учествују у процесу припреме финансирања програмских активности за следећу
годину.

„Ово је први пут да су нас питали које критеријуме ми предлажемо да буду подржани
када будемо предавали пројекте за финансирање за наредну годину, што заиста похваљујем
и сматрам важним и значајним“, указала је Јовановићева.
Према њеним речима, на тај начин Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања је показало да уважава
интересе и потребе особа са инвалидитетом,
као и стратешку спремност да ће у сарадњи
са организацијама радити на решавању питања, како би се побољшао положај особа са
инвалидитетом у нашој земљи и достигли ЕУ
стандарди.
Весна Пауновић
29.11.2017. | Број 753 |
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ТЕМА БРОЈА

Представљена публикација о женама старости 45+ на тржишту рада

ПРАВА ВРЕДНОСТ СЕ НЕ МЕРИ ГОДИНАМА
Двострука дискриминација лишава жене средњих и старијих година права
на достојанствен рад

Ж

ене у Србији у просеку су квалификованије од мушкараца, али плаћене мање, тако да би на 250 „мушких“ радних
дана морале да раде још 40 како би премостиле раскорак
од 11 одсто и оствариле зараду као колеге истих радних
карактеристика. Неравноправност на тржишту рада погађа све жене,
али најугроженије су припаднице средње и старије генерације, које
су жртве двоструке дискриминације, па од њих зарађују више не
само вршњаци, већ и млађи мушкарци.
Ово су само неки из низа алармантних података изнетих у публикацији о положају жена старости 45+ на тржишту рада, насловљеној: „Ускраћивање права на достојанствен рад“, која је у среду, 22. новембра, представљена у Медија центру, на конференцији за новинаре.
Публикацију је приредило Удружење „Жене на прекретници“, у
сарадњи са SeConS групом за развојну иницијативу, а јединствена је
по приступу и прва која ову проблематику приказује по старосним
категоријама. Од милион и по радно способних жена из популационе
групе старијих од 45, више од трећине су без посла и неактивне, што
значи да су обесхабрене и не траже га, док од запослених чак једна четвртина високообразованих ради послове испод своје стручне
спреме, наводи се у анализи.

Драгоцени потенцијал
Коментаришући изнете податке, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић навела је пример из свог делокруга да
су жене прве по броју притужби због дискриминације и најавила да
ће то истраживање уврстити у свој годишњи извештај парламенту.
Изразила је и пуну подршку ономе што раде „Жене на прекретници“
и нагласила да у њима види значајног партнера.
Јанковићева је истакла да незапослене жене у четрдесетим или
педесетим годинама због свог знања и искуства представљају драгоцен потенцијал за послодавце и да је неопходно предузети низ афирмативних мера за њихово запошљавање. Она је указала да родна
неједнакост у сфери запошљавања није ограничена само на добијање
или губљење радног места, већ је изражена и у висини зарада и ограничавању могућности за напредовање, што је све резултат предрасуда о способностима старијих радница али и патријархалног наслеђа.
Наглашавајући значај ове теме, повереница је изјавила да ће
подаци из представљене публикације бити уврштени у редовни годишњи извештај који Повереник за заштиту равноправности подноси
Народној скупштини, како би овај проблем био видљивији посланицима и другим надлежним органима. Она је најавила да ће идуће
године Повереник за заштиту равноправности израдити посебан извештај о дискриминацији на тржишту рада и позвала све друштвене
актере да искористе свој утицај како би се променио угао гледања на
радне способности жена старијих од 45 година.

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
Национална служба за запошљавање - Филијала за град Београд
НСЗ и Удружење „Жене на прекретници“ (УЖНП) прошле године
потписали су Протокол о сарадњи у области оснаживања и оспособљавања жена које су остале без посла. Сходно Националном
акционом плану запошљавања, надлежностима НСЗ и основним
циљевима УЖНП, постоје заједнички интереси за слободно партнерство и сарадњу у области оснаживања и оспособљавања жена
које су у старијим годинама (45+) остале без посла, а у циљу пружања подршке и помоћи за поновно радно ангажовање на новом
послу или новој каријери. На тај начин ефикасније ће се ангажовати
расположиви ресурси потписница у циљу пружања адекватније помоћи и подршке полазницама које припадају циљној групи жена.
Протоколом је договорено да УЖНП припреми распоред радионица, обука и предавача, док НСЗ на основу расположивих података у
свом информационом систему обавља одабир и селекцију циљних
група, које ће на одговарајући начин информисати о распореду и
садржају радионица.
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СВЕДОЧАНСТВА ЖЕНА НА СЕЛУ
„Наше жене нису пријављене као раднице, немају право на трудничко ни породиљско одсуство. Зато се све мање деце на селу
рађа. Има случајева када жене морају да одржавају трудноћу па не
могу да раде, тада треба посебно платити неког ко ће те заменити,
а то је велики трошак“ - Бачка Топола
„Ја сам домаћица, па ме брине шта ћу кад остарим. Сви који раде
добиће пензију, а ми? - на питање да ли је домаћица или запослена
одговара: „И домаћица сам и радим на њиви и возим трактор“ - Мол
„Док можеш да радиш, можеш и да живиш. Кад више не будеш
могао да радиш, нећеш моћи ни да живиш“ - Доње Црњево.
Јасна Узелац Брауновић, менаџер копропативних комуникација
и односа са јавношћу у Уникредит банци, рекла је да компанија на нивоу читаве Уникредит групе већ пет година спроводи политику родне
равноправности, што је видљиво у организационој структури. Жене
чине више од 60 одсто запослених, у Извршном одбору су две жене и
два мушкарца, а жене држе и готово половину (49 одсто) управљачких позиција у компанији.

Излаз из зачараног круга
Програмска директорка SeConS-а и аутор публикације проф. др
Марија Бабовић навела је да анализе у земљама ЕУ показују да родна
равноправност има већи ефекат на раст бруто друштвеног производа
него политика тржишта рада и образовања. У поређењу са Европском
унијом, Србија је међу земљама са најнижом стопом запослености
жена 45+, која износи 42 одсто, слично као у Румунији и Хрватској, и
далеко је иза европског просека од 57,9 одсто. Такође, истакла је да се
неповољан положај ових жена одражава и на њихову децу, породице
и непосредну заједницу.
Иницијатор стварања публикације, Удружење „Жене на прекретници“ је невладина организација посвећена промовисању родне равноправности кроз економско и друштвено јачање жена старијих од 45
година које остају без посла.
„Постојимо већ две године, а преко 350 незапослених жена је
прошло кроз наш едукативи програм који нуди психолошку подршку, нова знања и информације, контакте и самопоуздање, што су све
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ИНФЕРИОРНЕ
Незапосленост додатно слаби положај жене унутар породице и
отежава бригу о породици. Више учесница оценило је да им је статус незапослености створио тешкоће у породичном животу, почев
од егзистенцијалних проблема везаних за задовољавање основних
животних потреба, преко промена навика у потрошњи, одрицања
и сл. Самохране мајке због тога често пристају на врло неповољне
послове не би ли осигурале основну егзистенцију деци и себи. Више
удатих жена истакло је да их губитак посла и дугорочан статус незапослености ставља у инфериоран положај у односу на мужеве.
Неке жене изложене су сталним прекорима да не доприносе кућном буџету. Прекор не долази само од мужева, већ код жена које
живе у заједници и од осталих чланова породице.
(Преузето из Бабовић М. 2007)
предуслови за успешно запошљавање”, изјавила је Мима Перишић,
председница Управног одбора.
Искуства и исповести тих жена и немогућност да изађу из зачараног круга дискриминације, омаловажавања, непремостивих тешкоћа у проналажењу посла, као и последица које трпе њихове породице, довеле су до идеје о публикацији.
„Осетили смо обавезу да то поделимо са јавношћу и посебно релевантним секторима Владе Србије, на начин који би био користан за
разматрање могућих мера и прописа за побољшање ситуације ових
жена“, рекла је госпођа Перишић.

Огољена слика дискриминације
Положај жена у доби 45 и више година у Србији треба посматрати у контексту неповољног положаја жена на тржишту рада. Колико
је тај положај неповољан постаје јасно када се оно сагледа у поређењу
са земљама ЕУ. Индекс родне равноправности у домену рада указује
да Србија стоји лошије од свих земаља чланица ЕУ и показује ниже
вредности индекса од Словачке као чланице ЕУ са најнеповољнијим
резултатом, за чак 14,6 поена, каже се у представљеној публикацији.
Родна неједнакост на тржишту рада у Србији није непозната чињеница, али публикација коју је приредило Удружење „Жене на прекретници“ у сарадњи са SeConS групом за развојну иницијативу, јединствена је по приступу и прва која ову проблематику приказује по
старосним категоријама.
„Упоређивањем положаја жена старих 45 и више година са
млађим и старијим мушкарцима, али и са млађим женама, као и
женама у земљама Европске уније, омогућено је да се оголи слика
дискриминације чије су жртве жене генерално, а међу њима најугроженије припаднице средње и старије генерације“, изјавила је Мима
Перишић, председница Удружења „Жене на прекретници“.
Жене у Србији просечно зарађују мање од мушкараца, а притом
су квалификованије. Драстични раскорак од 11 процената, на њихову
штету, исказује се и кроз рачуницу да би требало да раде додатних 40
дана годишње да би оствариле зараду као мушкарци истих радних
карактеристика. Ово заостајање не ограничава се само на вршњачку групу. Жене старије од 45 година у просеку зарађују мање и од
млађих мушкараца.
Од милион и по радно способних жена ове старосне категорије,
више од трећине су неактивне, што значи да немају посао, нити га
траже. Обесхрабрене, принудно се „деактивирају”. Од запослених, чак
једна четвртина високообразованих ради послове испод своје стручне спреме.
Код мушкараца старијих од 45 бележи се највиша стопа запослености, а са женама је управо обрнут случај. После 45. њихове шансе за
запошљавање се битно смањују и то је група са највећим постотком
дугорочно незапослених.
Жене у Србији чешће се запошљавају код послодаваца него мушкарци, али се ређе упуштају у предузетништво. Такође, жене из ове
старосне групе се чешће него млађе жене и знатно чешће него мушкарци налазе у статусу помажућих чланова у породичном послу. То
је категорија запослених која је посебно рањива, пре свега зато што
не остварује зараду нити социјална права на основу рада. Разлике
су присутне и у области образовања жена, па се тако у категорији
помажућих чланова концентришу нискообразоване жене, високообразоване најчешће раде за послодавца, док међу предузетницама
преовлађују жене средњег образовања.
Када се пажња усмери на предузетништво и самозапошљавање,
жене старије од 45 година су чешће самозапослене него оне млађе
(иста ситуација је и код мушкараца), што говори о потреби да се на
овај начин пронађе решење за губитак посла или дуго чекање на следећи посао.
У Србији генерално преовлађују „предузетнице из нужде“ а не
„предузетнице шансе“, тј. жене које су ушле у предузетништво због
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСЕЋАЈ ОДБАЧЕНОСТИ
„Ви немате никакве шансе“, прокоментарисала је службеница
њене податке, седми степен стручне спреме, 50 година живота, 18
година стажа.
„Још је горе што је била у праву. Кад се пробудим, муж на послу,
син на факултету. Временом сам посустала, питала се зашто
уопште устајем, гушио ме осећај одбачености, усамљености, да никоме нисам потребна.“
(Преузето из „Путоказ охрабрења“ - УЖНП)

тога што нису могле да се запосле и пронађу друго решење за своју
економску егзистенцију, а не зато што су имале добру пословну идеју
и почетне услове за бизнис, па је код њих предузетништво више нужда него избор.
Проблем имају и жене са успешном каријером. То је такозвани
„стаклени плафон“, препрека за напредовање до највиших позиција
одлучивања. Оне чине тек четвртину менаџера компанија.
Неједнакост погађа жене и њихове породице, али трпи цело
друштво. Анализе у земљама Европске уније показују да родна равноправност има већи ефекат на раст бруто друштвеног производа
него политике тржишта рада и образовања, наводи се у публикацији.
Повећање нивоа школске спреме у државама чланицама довело би
до пораста БДП-а до 2050. године за 2,2 одсто, док би унапређење
родне равноправности (пре свега кроз запошљавање жена), утицало
на скок од 6,1 до 9,6 одсто.
На индивудалном плану, пуна запосленост и достојанствен рад
представљају основне услове за квалитетан живот док траје радни
век, али и по његовом окончању, јер омогућавају остваривање пензије
и других облика социјалног обезбеђења у старости.
Како је истакнуто, међу женама али и мушкарцима старијим од
45 приметан је већи удео обесхрабрене радне снаге, односно неактивних лица која су престала да траже запослење због тога што се више
не надају да ће у томе успети, а таквих је 17, односно 18 одсто.
За жене старије од 45 година незапосленост представља доживотну ускраћеност и ризик, стога је анализа дата у публикацији значајна за подстицање врло специфичних мера за побољшање њиховог
положаја и социјалне заштите.
На скупу је истакнуто и да су младе жене, од 20 и више година,
изложене тзв. укрштеној, односно вишеструкој дискриминацији на
тржишту рада, по основу пола и старосне доби. Најчешће предрасуде са којима се оне сусрећу су у погледу знања и радног искуства.
Учеснице су се сложиле да се ова два проблема не смеју посматрати
одвојено, већ да ће положај жена уопште бити бољи када се буде паралелно радило на њиховом решавању.
Весна Пауновић
29.11.2017. | Број 753 |
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Запошљавање особа са инвалидитетом

САЈАМ СА ДУШОМ

Незапосленим суграђанима са неким обликом инвалидитета 19 послодаваца понудило је 115
слободних радних места. Ово је био важан догађај, јер се у Београду овакав сајам запошљавања
организује после осам година
У просторијама београдске општине Врачар данас је одржан
Сајам запошљавања за особе са инвалидитетом, на којем је 19 послодаваца понудило 115 слободних радних места. Понуда посла била је
разноврсна, од административног радника, продавца, оператера у
производњи, магационера, возача, диспечера, благајника, портира,
до финансијских аналитичара, менаџера, инжењера за безбедност и
здравље на раду.
Сајам су свечано отворили директор београдске филијале НСЗ Добросав Марић и председник Општине Врачар др Милан А. Недељковић.
Директор београдске филијале НСЗ подсетио је да се Сајам запошљавања за ОСИ одржава после паузе дуге осам година.
„Општина Врачар и НСЗ имају већ традиционално добру сарадњу.
Ове године из буџета Србије преко 25 милиона динара опредељено је
за активне мере запошљавања за ОСИ, а буџетом за наредну годину
такође су предвиђена средства за ову намену. На евиденцији незапослених у Београду тренутно се налази 1.920 особа са инвалидитетом.
Од јануара до октобра ове године посао је нашло 1.230 ОСИ са наше
евиденције, што је за 15 одсто мање у односу на исти период прошле
године. Позивам све послодавце да долазе на овакве догaђаје, јер су
сајмови идеална прилика да пронађу кадрове који су им потребни”,
рекао је Марић.

„У марту смо усвојили Акциони план запошљавања на нашој
општини, у којем смо посебну пажњу посветили запошљавању особа
са инвалидитетом. Овај сајам је јако важан јер сви наши суграђани
са неким обликом инвалидитета треба да буду укључени у свет рада.
Драго ми је што сам на скоро сваком штанду већ видео предатих 2030 биографија, тако да је реално очекивати да сајам испуни ефекат
који очекујемо“, рекао је др Милан Недељковић.
„New City Job“ је једна од фирми која је данас учествовала на сајму. Ненад Стојковић, стручни саветник за запошљавање, каже да у
оквиру компаније постоји предузеће за професионалну рехабилитацију ОСИ, у оквиру којег ради и Едукативни центар у Панчеву.
„У нашем Едукативном центру организујемо различите обуке.
Тренутно је актуелна обука за берзанско пословање, после које
најбољи имају прилику да се одмах запосле у нашој фирми. Интересовање посетилаца сајма је велико, заинтересовани су како за обуке
тако и за послове”, рекао је Стојковић.
„Радим годину и по дана у фирми ‚Текион‘, која се налази у Војиловици и бави се професионалном рехабилитацијом и запошљавањем ОСИ. Помажемо људима да кроз додатна знања и вештине у
занимањима за која су се определили или кроз неку врсту преквалификације, лакше дођу до посла. И сама сам лице са инвалидитетом,
посао сам тражила две-три године, али сам то време искористила
да прођем различите обуке које су ми сада добродошле. Посао сам
нашла уз помоћ НСЗ и сада сам јако задовољна”, испричала нам је
Маријана Чоло, која у овој фирми обавља административне послове.
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Највећа понуда посла је за особе са IV степеном стручне спреме,
али на овом сајму посао су могла наћи и лица са VII степеном.
Никола Јеличић по струци је књиговезац.
„На сајму је било понуда за мене. Оставио сам свој CV на два
штанда и рекли су ми да ће видети да ме убаце да радим“, каже уз
осмех Никола.
„Никола је недавно завршио школу, тако да смо тек почели да
тражимо посао. По искуствима свих наших пријатеља јако је тешко
пронаћи посао када сте особа са инвалидитетом, али данас никоме
ко је без посла није лако“, каже Николина мама Катарина која је била
његова помоћ и пратња.
„Посао тражи Никола, али због свих препрека и архитектонских
баријера које постоје када сте у инвалидским колицима, ја сам та која
мора да га довози и одвози. Баријере које постоје пресудне су у било
чему, било где, у животу, а нарочито у запошљавању”, напомиње Катарина Јеличић.
Руководилац за HR администрацију Милан Јеличић, из Креди
акрикол банке, каже да су расписали слободне позиције менаџера за
физичка лица и благајника.
„Запошљавамо особе са инвалидитетом не само због законске
обавезе, већ и због тога што смо друштвено одговорна компанија.
У нашој банци тренутно раде четири особе са инвалидитетом, али
имамо и потребу и жељу да запошљавамо још. У сарадњи са НСЗ у
претходном периоду запослили смо особе са инвалидитетом које су
код нас стекле радно искуство а касније прешле у неке друге банке.
Нисмо на оваквом сајму први пут, ми већ годинама имамо праксу да
запошљавамо управо ову категорију људи“, истиче Јеличић.
„Надамо се да ће овакви сајмови постати традиција не само на
Врачару, већ и у другим београдским општинама. Позив је отворен и
послодавцима и локалним самоуправама да нам се обрате, а ми смо
ту да организујемо све што треба. Захвални смо директору београдске филијале НСЗ Добросаву Марићу и председнику Општине Врачар
који су отворили данашњи сајам. Све колеге са Одсека за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, у сарадњи са начелницом Београд центра Тањом Бјелобрк, уложиле су
доста напора и времена да би данашњи сајам био овако успешан”,
нагласила је Тања Милић Мандић, шефица Одсека за професионалну
рехабилитацију и запошљавање ОСИ у Националној служби за запошљавање.
Посетиоцима је представљен и регионални пројекат „Trans2Work“,
који Национална служба за запошљавање спроводи у циљу лакшег
преласка студената са инвалидитетом из света образовања у свет рада,
као и Радионица за активно тражење посла.
Весна Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Знање гради бољи свет

ХРАБРОСТ ЈЕ БИТИ НАУЧНИК

На питање који су послови будућности када је реч о хемији и физичкој хемији, др Стеван
Благојевић каже да наука данас мора да обједини више области и знања, па је неопходно
бити добар менаџер и у науци и на прави начин повезати стручњаке који ће брзо и на
најбољи начин да ураде неки посао

Н

екада нам је наука била потпуна непознаница, чули смо само за позната
имена научника, али су њихов рад и
животи најчешће били скривени од
јавности. Последњих година све више се говори о великим српским научницима који су
мењали свет, о детаљима из њиховог живота и патентима. Кроз интерактивне изложбе
које се организују све више се упознајемо са
њима: Николом Теслом, Михајлом Пупином,
Милутином Миланковићем, Јосифом Панчићем и многим другим светски познатим
научницима.
Још један од начина на који се значај науке приближава људима, а пре свега деци и
младима, јесу манифестације попут „Ноћи
истраживача“, где научници на једноставан,
забаван и занимљив начин изводе експерименте пред великим бројем посетилаца, који
су у прилици да учествују у експерименту и
осете чари истраживаштва.
И наш саговорник, који је цео живот у свету науке, труди се да демистификујући истраживања и испитивања којима се свакодневно
бави, покаже колико је наука важна да бисмо
као друштво живели боље и напредовали.
„Данас је храбро бити научник, али ово
је посао који се воли и за хемију је небо граница. Научник мора да буде потпуно посвећен послу, ентузијаста, вредан, упоран и
жељан знања“, каже на почетку др Стеван
Благојевић, директор Института за општу и
физичку хемију, на којем ради као научник
већ више од двадесет година.
„Од младих научника тражи се потпуна
посвећеност послу и све већа ефикасност,
озбиљан интегритет и брзо доношење одлука. Као и у сваком послу неопходна је богата
пракса“, додаје Стеван.
Данашња наука је мултидисциплинарна, много новца се издваја за биохемијска
истраживања и лечење тешких обољења,
као и за откривање нових и лакших материјала. „За разлику од 20. у 21. веку није најважније шта је најбоље, већ да има задовољавајући квалитет и да може да се купи. Тако
су истраживања углавном усмерена на то да
се направе приступачни, нови, лакши материјали, боље батерије за мобилне телефоне,
аутомобиле“, објашњава наш саговорник.
Наука директно утиче на живот сваког
од нас и улога научника је необично важна.
Поред истраживања и иновација, врхунски
стручњаци на Институту за физичку хемију
свакодневно се баве испитивањем квалитета
детерџената и козметичких производа који
се користе у скоро сваком домаћинству. Институт има дугу традицију испитивања и
производи са њиховим атестом, који пролазе
кроз неколико провера, сигурно задовољавају квалитет. Стеван нам прича да наука ту
има велику улогу, јер у хемији постоји око
два милиона једињења, а око 100.000 компоненти се користи у изради козметичких препарата. У договору са произвођачем одређује
се шта одређени производ мора да садржи да
Бесплатна публикација о запошљавању

би задржао прописани ниво квалитета, а да
са друге стране има прихватљиву цену.
„Квалитет масовних производа прилагођен је углавном куповној моћи становништва, па тако свакако није исто када
купите неку крему или прашак у Немачкој
или Србији. Ипак, без квалитета нема успеха
на тржишту и зато је озбиљним и одговорним
компанијама веома важна добра и комплетна контрола производа, па се оне углавном
одлучују за сарадњу са Институтом за физичку хемију“, објашњава нам Благојевић.
Научници Института за физичку хемију
ангажовани су на посебним истраживањима
у вези са заштитом животне средине и прерадом отпадних вода и ту има много иновација. Стеван Благојевић наводи сарадњу са
највећом српском железаром у вези са истраживањима на бољем пречишћавању отпадних вода уз мању потрошњу хемикалија
и већу ефикасност, са Електранама на пројектима бољег сагоревања угља, а најављује и

сарадњу са Водоводом на бољем пречишћавању комуналних отпадних вода.
„Зелена економија је будућност и циљ
сваке земље, па тако и наше, јесте да се загађење сведе на минимум. Хемија може да
реши проблем загађења, а наука мора да да
свој допринос. У том смислу огроман индустријски раст мора да прати и увођење нових
технологија и комплетна модернизација система у новим фабрикама“, каже Благојевић.
А колико су млади заинтересовани да се
баве науком?
За упис на Факултет за хемију и физичку
хемију обично није велика навала, али постоје
различити послови, које по завршетку студенти могу да раде. Наш саговорник објашњава
да су некада хемичари највише радили на Војно-техничком институту, а данас се запошљавају у неколико великих института, у рафинерији нафте, лабораторијама и фармацеутским
кућама или заводима за јавно здравље. На питање који су послови будућности када је реч о
хемији и физичкој хемији, Благојевић каже да
наука данас мора да обједини више области и
знања, па је неопходно бити добар менаџер и
у науци и на прави начин повезати стручњаке
који ће брзо и на најбољи начин да ураде неки
посао. Наука се брзо развија и очекују се велики помаци када је у питању медицина, одређене индустрије и посебно производња хране, јер
потреба за храном у целом свету расте и мора
да се пронађе резервни начин за безбедну производњу.
Институт за општу и физичку хемију је
акредитована истраживачко-развојна установа. Основан је пре 56 година и има врло
конзервативан приступ, где су научници
потпуно посвећени одређеном типу истраживања. Сви запослени су ускоспецијализовани и експерти у областима којима се баве.
Ту се у неколико лабораторија обављају готово све врсте физичко-хемијских анализа.
Директор Института истиче да су услови за
рад добри, мада је модерна наука врло скупа
и увек су потребна додатна улагања.
„Наука мења свет набоље“, поручује нам
на крају др Благојевић.
Јелена Бајевић
29.11.2017. | Број 753 |
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Дефицитарна занимања у Србији

ЗАНАТЛИЈЕ НА ЦЕНИ

„Србија је некада била земља занатлија, а данас је земља менаџера која би, ако не изврши реформу
образовања и не донесе Закон о занатству, могла да остане без варилаца, тесара, молера,
водоинсталатера и месара“, упозорава председник Удружења занатлија Новог Сада Славко Новаковић

П

редседник Удружења занатлија Новог Сада Славко Новаковић скреће пажњу да све земље југоисточне Европе одавно
имају законе о дуалном образовању и занатству и сертификовану радну снагу, а да Србија, како каже, скоро 40 година не
школује занатски кадар на прави начин.
„Свака фирма која је дошла у Србију суочава се са недостатком квалификоване радне снаге. Школујемо менаџере, економисте и правнике
који на тржишту рада одмах постају вишкови, а немамо грађевинаца,
варилаца, тесара, чак ни месара“, навео је Новаковић за Танјуг. Према
његовим речима, Закон о занатству, који је до сада два пута био на јавној расправи али није ушао у скупштинску процедуру, до детаља би описао како се изучава занат, спроводи пракса и које могућности пружа
за запослење.
Истовремено, Новаковић се пита зашто не бисмо имали сертификовану радну снагу попут Румуније и Бугарске, из којих су српске
грађевинске фирме пре неколико година ангажовале око 200 варилаца за рад у Сочију, јер их у Србији није било довољно.
„Да смо којим случајем добили да радимо Јужни ток, где бисмо
ми сад нашли вариоце у Србији?! Посла има и биће га, али ми нећемо
имати раднике! Врло брзо ћемо доћи у ситуацију да нам многи занати
недостају“, упозорава Новаковић и примећује да су и услужне занатлије све потребније у сваком граду. У Новом Саду је некада било више
од 100 кројача, данас их је свега пет, а слично је са свим занатима.
Новаковић указује и на проблем одлива мајстора из Србије због
неадекватног пословног амбијента.
„Када су млади мајстори у моје време отварали радње, три године су били ослобођени свих пореских давања да би могли да развију
посао. Не би данас млади одлазили из земље да је амбијент другачији“, сматра Новаковић.
Директор Сектора предузетништва Привредне коморе Србије
Бранислава Симанић навела је да у Србији тренутно послује 53.118
производних предузетничких радњи, у прерађивачкој делатности
36.497, док је у делатности грађевинарства 16.621. Истовремено су у
производним грађевинским радњама запослена 11.382 радника - водоинсталатери, бравари, молери... Она је оценила да се према анализама и очекиваном повећању учешћа грађевинске делатности у
стварању БДП-а, у наредном периоду очекује пораст тражње за дефицитарним радницима грађевинске струке.

Саветница за вођење каријере у Националној служби за запошљавање Мирјана Сакић каже да је у Србији без посла више од 150.000
лица са трећим степеном стручне спреме, што чини око 25 одсто укупног броја незапослених. Она је за Танјуг навела да су међу њима различита занатска занимања, као и да је одређених профила врло мало
на евиденцији или да их уопште нема.
„То су занимања трећег степена бродарства и геодетске струке.
Таквих је обично један или два на нашој евиденцији, па претпостављамо да брже налазе посао или је реч од дефицитарним занимањима“,
рекла је Мирјана. Она додаје да је у 2017. најмање запослено ткача,
шивача и кројача, док је највише запослено продаваца, ауто-механичара, бравара и радника у ауто-индустрији.
„Промене се десе када су актуелни сезонски послови или када
се појаве веће компаније и инвестиције, као што је раније, рецимо,
био случај у аутомобилској индустрији. Највећа је потражња за ИТ
стручњацима, и то не само за високообразованим, већ и за онима са
специјализованим курсевима“, каже саговорница Танјуга.
„Кроз професионалну оријентацију трудимо се да укажемо
да треба изабрати занимање на основу реалних захтева и могућности, а не успутних критеријума“, каже Мирјана Сакић и препоручује младима да се информишу на време не само о бројкама
него и о примерима добре праксе.

Национални дани малих и средњих предузећа

ИТАЛИЈАНИ НУДЕ ПРАКСУ И РАДНА МЕСТА
Члан Градског већа и председник Савета за запошљавање града Београда Драгомир Петронијевић
отворио је манифестацију „Национални дани малих и средњих предузећа” (Сајам компанија и сајам
пословних прилика и стручних пракси – PMI DAY 2017)
Манифестицију је организовало најзначајније удружење италијанских производних и услужних компанија - Конфиндустрија, а под покровитељством Амбасаде Италије у Београду и Града Београда. У присуству великог броја студената и средњошколаца, Петронијевић је изразио велику захвалност италијанским привредницима и фирмама које су отвориле своја врата и презентовале нова радна места.
„Сваки разговор за посао и о послу пружа нова знања и искуства и тако вас чини спремнијим за тржиште рада. Чекају вас изазови и што
више будете радили на себи биће вам лакше да нађете своје место, запослење и каријеру у будућности“, поручио је Петронијевић. Он је младима напоменуо да су они будућност Београда и Србије и да треба да верују у себе, као и да ће им град бити партнер на том путу.
На манифестацији су говорили и први секретар и руководилац Одељења за економску, трговинску и научну сарадњу Амбасаде Италије у
Београду Матијас Клева, директорка Конфиндустрије у Србији Ирена Брајовић и представница Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Марија Стаменковић.
Матијас Клева је рекао да су мала и средња предузећа костур италијанске привреде, те да управо њихове инвестиције расту у Србији.
Ирена Брајовић је казала да је Град Београд велики партнер овог удружења, те да су све веће потребе индустрије за новом радном снагом, а
да су млади највеће богатство и да умногоме могу да допринесу даљем развоју друштва. Она је прецизирала да тренутно у Србији послује
160 компанија из Италије и да имају намеру да развијају своје пословање.
Марија Стаменковић је подсетила на досадашњу сарадњу Министарства просвете и Конфиндустрије на пољу промоције система дуалног
образовања и предузетништва, као и на јачање сарадње између образовног и привредног система. Она је нагласила да је Кластер италијанских компанија у Србији отворио своја врата ученицима и студентима и пружио им могућност и шансу да учењем кроз рад унапреде квалитет
образовања, стекну нова знања, како теоријска тако и практична, која ће им касније омогућити да се лакше запосле.
На манифестацији је седамнаест компанија понудило праксу и радна места.
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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
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
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 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 закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
51 број: 112-7090/2017 од 1. августа 2017. године и 51 број:
112-9339/2017 од 29. септембра 2017. године, оглашава

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

1. Радно место за послове
међународног превоза путника, у
звању саветник

Одсек за превоз путника у друмском
саобраћају, Одељење за друмски
транспорт у Сектору за друмски
транспорт, путеве и безбедност
саобраћаја
1 извршилац
Опис послова: води поступак издавања дозвола за међународни линијски превоз путника и одобравање редова вожње
за нове линије у међународном превозу путника; учествује у
усклађивању прописа из делокруга Одсека са релевантним
прописима ЕУ; сарађује са министарствима других земаља
надлежним за област превоза путника и надлежним органима и институцијама у Републици Србији и учествује у припреми састанака и раду мешовитих комисија и других мешовитих
тела и израђује предлоге платформи за међународне сусрете; припрема мишљења о бонитету превозника који обављају
линијски превоз путника и израђује обавештења домаћим и
страним превозницима у вези са обављањем међународног
линијског превоза путника; учествује у изради специмена
контигената дозвола за превоз путника страних превозника
и обезбеђује правовремено штампање и размену наведених
контигената са министарствима других земаља надлежним
за област транспорта; учествује у припреми стручних основа
за израду нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека; врши евиденцију извештаја о броју обављених
вожњи и превезених путника у међународном линијском превозу путника; обрађује захтеве за доделу, преузимање и раздужење дозвола за међународни јавни ванлинијски превоз
путника и издаје књиге путних листова домаћим превозницима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: 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 четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Законa о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о општем управном
поступку и Законa о безбедности саобраћаја на путевима усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером
рада на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у
сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса);
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд

2. Радно место за послове
међународног превоза терета, у звању
саветник
Одсек за превоз терета у друмском
саобраћају, Одељење за друмски
транспорт, у Сектору за друмски
транспорт, путеве и безбедност
саобраћаја
1 извршилац
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Опис послова: анализира стање и потребе за размењеним међународним дозволама за превоз терета у друмском
саобраћају; сарађује са министарствима других земаља
надлежним за област превоза терета и надлежним органима
и институцијама у Републици Србији и учествује у припреми
састанака и раду мешовитих комисија и других мешовитих
тела и израђује предлоге платформи за међународне сусрете; учествује у процесу прилагођавања и тестирања софтверског решења у складу са законском регулативом и пословним процесима рада у вези са превозом терета у друмском
саобраћају; предлаже мере за побољшање услова приступа
домаћих превозника међународном транспортном тржишту
превоза терета; учествује у поступку усклађивања прописа из
делокруга Одсека са релевантним прописима ЕУ; учествује у
процесу припреме мишљења о примени прописа и мишљења
на прописе надлежних органа; спроводи процедуру утврђивања Годишњег плана и ревизија расподеле страних дозвола
за превоз терета домаћим превозницима, учествује у процесу обраде по захтевима за раздужење појединачних, временских и мултилатералних дозвола за међународни превоз
терета, учествује у процесу обраде захтева за доделу појединачних дозвола за међународни превоз терета; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: 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 четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Законa о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о општем управном поступку, Законa о безбедности саобраћаја на путевима,
Уредбе о расподели страних дозвола за међународни јавни
превоз ствари домаћим превозницима и Правилникa о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора
испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља
превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда
о испуњавању ових услова - усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару, познавање
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд

3. Радно место инспектора за друмски
саобраћај, у звању саветник
Одељење за инспекцијске послове
друмског саобраћаја, Сектор за
инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: врши непосредни инспекцијски надзор над
применом закона и других прописа из области међународног
и унутрашњег друмског саобраћаја; врши контролу поверених послова, израђује записнике и доноси решења; подноси
пријаве, иницира измену прописа из делокруга Одељења;
пружа информације и израђује мишљења из делокруга рада;
учествује у изради годишњег плана инспекцијских прегледа;
припрема документацију у сарадњи са начелником Одељења
пре вршења инспекцијског прегледа; обавља и друге послове
по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области саобраћајно инжењерство или научне
области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, познавање рада на рачунару, положен возачки испит
Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу терета
у друмском саобраћају, Закона о уговорима у превозу у друмском саобраћају, Закона о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима, Закона о општем управном
поступку, Закона о инспекцијском надзору и Закона о прекршајима - усмено; познавање рада на рачунару - практичном
провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина
комуникације - усмено.
Место рада: Београд

4. Радно место инспектора за државне
путеве, у звању саветник
Одељење за инспекцијске послове
друмског саобраћаја, Сектор за
инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор над применом
закона, других прописа и општих аката из области путева,
над применом закона и других прописа из области путева,
изградње, реконструкције и одржавања државних путева:
заштите и одржавања државних путева; саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и
снабдевање горивом, паркинзи и др); контролу грађевинских
и употребних дозвола и пријаве радова; доноси решења;
учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одељења; подноси пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство (одсек путеви, железнице, аеродроми, односно конструктивни смер), на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање три
године радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; познавање рада на рачунару; положен возачки испит
Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним
путевима, Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
Закона о планирању и изградњи, Закона о општем управном
поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и организационе способности - посредно, путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Ваљево

5. Радно место републички
грађевински инспектор, у звању
саветник

Група републичке грађевинске
инспекције Ниш, Одељење републичке
грађевинске инспекције, Сектор за
инспекцијски надзор
1 извршилац
Опис послова: обавља инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру
делокруга утврђеног законом; врши непосредни инспекцијски
надзор над извршавањем одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; остварује непосредан
надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом и употребом објеката за које
издају грађевинску дозволу, издаје обавезне инструкције за
извршавање закона и других прописа, као и за вршење поверених послова, и контролише њихово извршавање; организује
заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за
које издају грађевинску дозволу; прикупља извештаје, податке и
обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора; поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и
прослеђује списе на даљи поступак; доноси решења и подноси
пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство или архитектонско инжењерство на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит,
положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за управљање моторним возилом Б категорије, познавања рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закона о
становању и одржавању зграда, Закона о општем управном
поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и организационе способности - посредно, путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Краљево
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6. Радно место инспектора за
транспорт опасне робе, у звању
саветник

Група за инспекцијске послове за
транспорт опасне робе, Сектор за
инспекцијски надзор
1 извршилац
Опис послова: врши непосредни инспекцијски надзор над
спровођењем одредби RID/AND, закона, других прописа и
општих аката из области транспорта опасне робе у железничком и унутрашњем водном саобраћају; врши непосредни
инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ADR, Закона о транспорту опасне робе и прописа донетих на основу
тог закона којима се уређује поступање у складу са правилима ADR у вези поседовања ADR сертификата о одобрењу за
возило и сертификата за возача, обука и полагање испита за
стицање сертификата за возача; предузима управне и друге
мере ради отклањања неправилности у вези са транспортом
опасне робе; доноси решења и подноси пријаве; прати стање
у вези са остваривањем законитости и предлаже одговарајућа решења у сарадњи са Одсеком за транспорт опасне
робе; сарађује са инспекцијским службама других државних
органа и других држава; подноси периодичне извештаје прописане законом; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство, машинско инжењерство, технолошко инжењерство, инжењерство заштите животне средине и заштите на раду или из научне области правне,
економске или хемијске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару, положен
возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
транспорту опасне робе, Закона о општем управном поступку и
Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на
рачунару - практичном провером рада на рачунару; познавање
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина аналитичког резоновања
и логичког закључивања, као и организационе способности
- посредно, путем стандардизованих тестова, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд
III Заједничко за сва радна места
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству са назначеним радним местом на које се
конкурише; 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; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори и други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија
сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика (за радна места под бројем 1, 2 и 6); оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за радно место
под бројем 5); очитана возачка дозвола (за радна места под
бројем 3, 4, 5 и 6).
Држани 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.
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Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа,
исте морају бити оверене код јавног бележника, у суду или
општини.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту,
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима / уверење о положеном правосудном
испиту. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
овереној код јавног бележника, у суду или општини.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-10412/2017 од 25.10.
2017. године, Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

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 www.suk.gov.rs у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

I Орган у коме се радно место попуњава: Служба за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат
Министарства - Одељење за правне, кадровске и опште
послове, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни
конкурс“.

у Групи за подршку Високом
службеничком савету, у Сектору за
правне, финансијске и опште послове
1 извршилац

V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Радмила Матић, тел. 011/3622-064.
VI 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, практична провера познавања рада на рачунару
обавиће се у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило), а усмени део разговора ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Нови Београд, Омладинских бригада 1, почев од 18.12.2017. године.
О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или електронском поштом, на
бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.
Напомене: За оглашена радна места радни однос се заснива
на неодређено време. Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражена документа. 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
правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене,
недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе: www.e.uprava.gov.rs, на огласној
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручне послове
подршке Високом службеничком
савету и оглашавање положаја, у
звању саветник

Опис послова: врши стручну обраду пријава учесника конкурса за попуњавање положаја и доставља их конкурсним
комисијама на даљи поступак; припрема и заказује састанке
конкурсних комисија које именује Високи службенички савет;
израђује записнике о раду конкурсних комисија и закључке о
одбацивању пријава учесника конкурса за попуњавање положаја које доносе конкурсне комисије; израђује решење о накнади за рад члана конкурсне комисије за попуњавање положаја
који није из органа државне управе и служби Владе, нити је
члан Високог службеничког савета; прикупља и обрађује документацију за седнице и учествује у припреми седница Високог
службеничког савета; обрађује документацију за оглашавање
интерних и јавних конкурса и припрема текст огласа интерног
и јавног конкурса за попуњавање положаја; води евиденције у
вези са поступцима за попуњавање положаја; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару (Word, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима и подзаконских аката којима
се регулише поступак за спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање положаја - усмено; познавање рада на
рачунару (Word, Internet) - практичним радом на рачунару;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационe способности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за
рад - усмено.
III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Дуња Даниловић, телефон: 3130-969.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
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; 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 или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 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.

Овај оглас објављује се на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана
17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 и 2, чл. 20 и 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), Закључака Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9404/2017 од
29. септембра 2017. године и 51 број: 112-8157/2017 од 29. августа 2017. године, Министарство просвете, науке и технолошког
развоја оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
Службе за управљање кадровима.

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр.
22-26.

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

1. Радно место за административне
послове, разврстано у звање референт

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.
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени
гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да
је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују
пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд,
односно општинска управа; да основни суд односно општинске
управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да
ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати
основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије
основних судова, односно општинске управе, као поверени
посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних
бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника или у општини или суду.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за рад на оглашенoм раднoм месту, провера назначених вештина и знања обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2, почев од 20. децембра 2017. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени телефоном на контакте које су навели
у својим пријавама.
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.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном
органу подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без
положеног државног стручног испита прима се на рад под
условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
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II Радна места која се попуњавају:

у Сектору за стратешко планирање
1 извршилац

Опис послова: прима, прегледа, распоређује, евидентира и
доставља акта у рад; припрема материјале за учешће на састанцима и води евиденције од значаја за рад Сектора; стара се о
набавци канцеларијског материјала за потребе Сектора; обавља
послове везане за службена путовања запослених; обавља
административне послове за потребе комисија и других радних
тела из области образовања; стара се о потписивању аката и
записника; даје основна обавештења странкама о решавању
њихових захтева и организује пријем странака; организује састанке и води записнике по налогу помоћника министра; обавља
и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању,
гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање
једног страног језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Уредбе о
канцеларијском пословању органа државне управе - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се
практичним радом на рачунару; познавање једног страног језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању једног
страног језика; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационих способности - провераваће се
писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације
- усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

зацијама, компанијама, високошколским установама, школским
управама и школама у развоју и остваривању програма као и
у домену осигурања квалитета предузетничког и дуалног образовања; сарађује са заједницама школа, школама, органима
локалне самоуправе, институтима, високошколским установама, социјалним партнерима, удружењима и компанијама у вези
са планирањем потреба у домену предузетничког и дуалног
образовања, каријерног вођења и саветовања; учествује у раду
радних група задужених за креирање и реализацију пројеката
из области предузетничког, дуалног образовања, каријерног
вођења и саветовања; координира радом тимова за припрему
исхода и стандарда квалитета предузетничког, дуалног образовања и координира и прати реализацију националних и међународних развојних програма и пројеката из области развоја предузетничких компетенција, каријерног вођења и саветовања;
учествује у планирању развоја квалитетних студентских пракси
са свим релевантним институцијама и партнерима; израђује
извештаје и анализе о оствареним резултатима у области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или
образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање
једног светског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
основама система образовања и васпитања, Закона о средњем
образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће
се практичним радом на рачунару; познавање једног светског
језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима
и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место за развој и
унапређивање предузетничког
образовања у области средњег
образовања и васпитања и високог
образовања, разврстано у звање
саветник
у Сектору за стратешко планирање
- Група за предузетничко и дуално
образовање у области средњег
образовања и васпитања и високог
образовања
1 извршилац

Опис послова: предлаже мере и учествује у унапређивању
остваривања и развоју предузетничког образовања, каријерног
вођења и саветовања; пружа стручну помоћ и подршку школама у примени програма предузетничког образовања; координира и учествује у планирању, праћењу и развоју обуке, оспособљавања и усавршавања наставника и стручних сарадника
из области предузетничког образовања; прикупља релевантне
податке, ажурира и одржава електронску документацију и базу
података; учествује у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области предузетничког образовања; учествује у припреми предлога одлуке о уређењу и мрежи ученичких
компанија; предлаже мере за унапређивање рада ученичких
компанија; прати реализацију такмичења и других актиовности;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

2. Радно место руководилац Групе за
предузетничко и дуално образовање
у области средњег образовања и
васпитања и високог образовања,
разврстано у звање самостални
саветник

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или
образовно-уметничког поља уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање
једног светског језика и познавање рада на рачунару

Опис послова: руководи, планира и организује рад Групе,
координира, прати рад и пружа стручну помоћ државним службеницима у обављању послова из делокруга Групе; координира и учествује у припреми и изради стручних основа за израду
закона и подзаконских аката у области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања које доноси
Влада, министар и других аката из ових области; координира сарадњу са заводима из области образовања и васпитања,
Националним просветним саветом, Саветом за стручно образовање и образовање одраслих, органима државне управе и
локалне самоуправе, заједницама школа, стручним друштвима,
Националном службом за запошљавање, међународним органи-

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
основама система образовања и васпитања, Закона о средњем
образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће
се практичним радом на рачунару; познавање једног светског
језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће
се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

у Сектору за стратешко планирање
1 извршилац

Место рада: Београд, Немањина 22-26
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4. Радно место за развој и
унапређивање дуалног образовања
у области средњег образовања и
васпитања и високог образовања,
разврстано у звање саветник
у Сектору за стратешко планирање
- Група за предузетничко и дуално
образовање у области средњег
образовања и васпитања и високог
образовања
1 извршилац

Опис послова: прати реализацију дуалног образовања,
учествује у планирању развоја образовања и васпитања у
складу са усвојеним међународним конвенцијама и другим
документима и у изради извештаја о њиховом остваривању;
учествује у изради планова и програма за дуално образовање;
прикупља релевантне податке, ажурира и одржава електронску документацију и базу података, учествује у изради анализа,
студија, пројеката, елабората и извештаја из области дуалног
образовања, сарађује са привредним субјектима, државним
институцијама невладиним организацијама и међународним партнерима; прати и подржава образовања друштвено
осетљивих (вулнерабилних) група у области дуалног образовања у сарадњи са релевантним институцијама и секторима
у Министарству; припрема и организује стручне скупове, конференције, округле столове и друге видове промоције, остварује комуникацију са медијима, израђује и ажурира интернет
презентацију посвећену дуалном образовању, обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или
образовно-уметничког поља уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање
једног светског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
основама система образовања и васпитања, Закона о средњем
образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће
се практичним радом на рачунару; познавање једног светског
језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће
се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

5. Радно место руководилац Групе
за предузетничко и финансијско
образовање у области основног и
средњег образовања и васпитања и
високог образовања, разврстано у
звање виши саветник
у Сектору за стратешко планирање
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад Групе,
координира, прати рад и пружа стручну помоћ државним
службеницима у обављању послова из делокруга Групе;
програмира потребе из делокруга рада Сектора за увођење
у систем; координира и учествује у изради стручних основа за
израду закона и подзаконских аката у области предузетничког и финасијског образовања; координира сарадњу Министарства са ресорним министарствима, Саветом за иновационо
предузетништво и информационе технологије, заводима из
области образовања и васпитања, Националним просветним саветом, Саветом за стручно образовање и образовање
одраслих, органима државне управе и локалне самоуправе, заједницама школа, стручним друштвима, Националном
службом за запошљавање, међународним организацијама,
компанијама, високошколским установама, школским управама и школама у развоју и остваривању програма и у домену
осигурања квалитета предузетничког и финансијског образовања; координира и учествује у раду радних група задужених
за креирање и реализацију пројеката из области предузетничког и финасијског образовања; координира радом тимова
за припрему исхода и стандарда квалитета предузетничког и
финансијског образовања и сарађује са Сектором за финансије у планирању финансијских средстава за реализацију
пројеката и програма из ове области; координира и прати
реализацију националних и међународних развојних програма и пројеката из области развоја предузетничке и финасијске компетенције и израђује извештаје и анализе о оствареним резултатима у области предузетничког и финасијског
образовања; поступа по представкама и спроводи препоруке

Бесплатна публикација о запошљавању

Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности у вези са пословима
из делокруга Сектора и припрема одговоре суду по тужбама
у управном спору; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности 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
седам година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, познавање једног светског језика и познавање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
основама система образовања и васпитања, Закона о основном
образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним
радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом
у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

6. Радно место за развој и
унапређивање предузетничког и
финансијског образовања у области
основног и средњег образовања и
васпитања и високог образовања,
разврстано у звање саветник

у Сектору за стратешко планирање Група за предузетничко и финансијско
образовање у области основног и
средњег образовања и васпитања и
високог образовања
1 извршилац
Опис послова: предлаже мере и учествује у унапређивању
остваривања и развоју предузетничког и финасијског образовања; сарађује са заједницама школа, школама, органима
локалне самоуправе, институтима, високообразовним институцијама, социјалним партнерима, удружењима, компанијама
у вези са планирањем потреба у домену предузетничког и
финасијског образовања; учествује у раду тимова за припрему исхода и стандарда квалитета предузетничког и финансијског образовања; пружа стручну помоћ школама у примени програма предузетничког и финасијског образовања;
координира и учествује у планирању, праћењу и развоју
обуке, оспособљавања и усавршавања запослених у образовним институцијама из области предузетничког и финансијског
образовања, учествује у припреми и изради предлога аката
које доноси Влада, министар и других аката из ових области;
учествује у изради анализа, студија, пројеката, елабората и
извештаја из области предузетничког и финансијског образовања; учествује у припреми предлога одлуке о уређењу и
мрежи ученичких задруга и компанија; прати рад и предлаже
мере за унапређивање рада ученичких задруга и ученичких
и студентских компанија; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља уметности на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, познавање једног светског језика и познавање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона
о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању
и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће
се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се
практичним радом на рачунару; познавање једног светског
језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању
једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и
логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

7. Радно место за праћење ефеката
и промоцију предузетничког и
финансијског образовања у области
основног образовања и васпитања,
разврстано у звање саветник

у Сектору за стратешко планирање Група за предузетничко и финансијско
образовање у области основног и
средњег образовања и васпитања и
високог образовања
1 извршилац
Опис послова: прати реализацију пројеката, такмичења и
других активности; прикупља релевантне податке, ажурира и
одржава електронску документацију и базу података; учествује
у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из
области предузетничког и финансијског образовања; сарађује
са привредним субјектима, државним инстуцијама невладиним
организацијама и међународним партнерима; припрема и организује стручне скупове, конференције, округле столове и друге видове промоције и размене знања и искустава из домена
предузетничког и финансијског образовања; остварује комуникацију са медијима; израђује и ажурира интернет презентацију
посвећену преузетничком и финансијском образовању; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или
образовно-уметничког поља уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање
једног светског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
основама система образовања и васпитања, Закона о основном
образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним
радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом
у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања
и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

8. Радно место за контролу наменског
коришћења средстава субвенција са
раздела Министарства и праћење рада
и пословања организација - корисника
тих средстава, разврстано у звање
саветник
у Сектору за технолошки развој,
трансфер технологија и иновациони
систем - Група за праћење рада и
пословања организација - корисника
буџетских субвенција и средстава из
међународних кредита и донација
1 извршилац

Опис послова: обавља послове који се односе на финансијску контролу наменског трошења средстава субвенција
из буџета Републике Србије и на праћење рада и пословања
организација - корисника тих средстава; обезбеђује пријем,
преглед и контролу наменског трошења буџетских средстава
субвенција са раздела Министарства, сагласно акту којима се
утврђује распоред и коришћење средстава субвенција јавним
нефинансијским предузећима и организацијама; припрема
предлог мера у складу са закљученим уговорима са примаоцем
средстава субвенције и за отклањање уочених неправилности;
учествује у изради уговора о коришћењу средстава субвенција;
учествује у припреми одлука, уговора и других правних аката
у вези са реализацијом програма и пројеката који се односе
на рад и пословање примаоца средстава буџетске субвенције
са раздела Министарства и обавља послове који се односе на
праћење финансирања реализације и на континуирано старање о имовини активности којима се реализују подпројекти у
оквиру основног пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору”; врши контролу обима, распореда и начина усмеравања
средстава кредита намењених реализацији потпројекта у оквиру основног пројекта; обезбеђује пренос средстава и контролу
наменског трошења, у складу са уговорима којима се уређује
начин и услови реализације и финансирања потпројеката;
учествује у изради уговора и /или анекса закључених уговора
о реализацији и финансирању потпројеката и прати динамику реализације кредитних средстава Европске инвестиционе
банке, Банке за развој Савета Европе и других финансијских
организација, у односу на обавезе Министарства - Републике

29.11.2017. | Број 753 |

13

Администрација и управа
Србије као примаоца средстава, одговорног за реализацију
основног пројекта; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља природно-математичких,
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 четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
научноистраживачкој делатности, Закона о иновационој делатности, Закона о буџетском систему и Закона о закључивању и
извршавању међународних уговора - провераваће се усмено;
познавање рада на рачунару - провераваће се практичним
радом на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању енглеског језика; вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Његошева 12
III Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.
IV Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287 и Драгица
Милошевић, телефон: 3621-589.
V Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
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, уговори
или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или
другог доказа о познавању једног страног језика (само за радно
место под редним бројем 1); оригинал или оверена фотокопија
сертификата или другог доказа о познавању једног светског
језика (само за радна места под редним бројем 2, 3, 4, 5, 6 и
7); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог
доказа о познавању енглеског језика (само за радно место под
редним бројем 8); оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у
радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту.
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Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 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).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије,
конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javnipozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, изборни
поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од
25. децембра 2017. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које
су навели у својим пријавама, а ради провере познавања рада на
рачунару и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења. За кандидате који успешно заврше проверу познавања
рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационих способности и вештине
руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и
вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у
просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су
навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа (јавног бележника, општинској управи или суду), биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима
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.
Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражена документа.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу e-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

и хемијских наука; у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука у области биотехничких наука, инжењерства
заштите животне средине на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету. Положен стручни испит за рад у органима
државне управе. Радно искуство: завршен приправнички
стаж. Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о заштити
животне средине, Закона о управљању отпадом, Закон о процени утицаја на животну средину - усмено; познавање рада
на рачунару (Word, Excel) - практична провера (рад на рачунару); вештина комуникације - усмено. Услови за запослење:
држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан;
да му раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није
правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима, 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), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци - издато од полицијске управе, изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу, органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из
радног односа, изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинит уместо њега.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини, суду или код јавног бележника. Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, о месту, датуму и времену провере
биће обавештени на контакте (бројеве телефона и електронске поште) које наведу у својим пријавама. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу је Луковић Стеван, телефон:
034/510-132. Напомена: кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 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 у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене. Конкурс је објављен и на веб-страници
Општине Кнић, www.knic.rs. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, са назнаком „Конкурсној комисији за јавни конкурс 1”. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-132

Економско-финансијски послови
управљања имовином

у Одељењу за имовинско-правне,
комунално-стамбене послове, урбанизам
и грађевинарство, у звању саветника

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-132

Послови планирања из области
пољопривреде и послови заштите
животне средине
у Канцеларији за пољопривреду и
заштиту животне средине, у звању
млађег саветника

УСЛОВИ: стечено високо образовање у образовно-научном
пољу природно-математичких наука у области биолошких
наука, науке о заштити животне средине и заштити на раду

УСЛОВИ: стечено високо образовање из 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету;
положен стручни испит за рад у органима државне управе; 3
године радног искуства у струци. Стручне оспособљености,
знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству и ревизји, Уредбе о буџетском рачуноводсву, Уредбе о
евиденцији непокретности у јавној својини и Закона о јавној
својини - усмено; познавање рада на рачунару (Word, Excel) практична провера (рад на рачунару); вештина комуникације
- усмено. Услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је кандидат пунолетан; да му раније није престајао
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радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима, 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), уверење да кандидат
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци - издато од полицијске управе, изјаву
под кривичном и материјалном одговорношћу да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
због теже повреде дужности из радног односа, изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинит уместо њега. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или
код јавног бележника. Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад
на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, о месту, датуму и времену провере биће обавештени
на контакте (бројеве телефона и електронске поште) које
наведу у својим пријавама. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Луковић Стеван, телефон: 034/510132. Напомена: кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе 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 у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене. Оглас је објављен и на веб-страници
Општине Кнић, www.knic.rs. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, са назнаком „Конкурсној комисији за јавни конкурс 2”. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

Трговина и услуге

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, годину дана искуства
на пословима продаје, знање рада на рачунару. Кандидати
конкуришу слањем CV-а послодавцу на e-mail: gulja.popovic@
sdream.rs. Трајање конкурса је 30 дана.

OPTICUS DOO
11000 Београд, Кнез Михаилова 6
e-mail: milica.kulezic@opticus-oculus.com

Комерцијалиста

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијални техничар,
возачка дозвола Б категорије, основна информатика обука.
Кандидати треба да пошаљу CV на наведену и-мејл адресу у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ЈОВИЋ“ ДОО
16221 Мала Копашница
тел. 016/215-666
e-mail: jovicle@live.com

Менаџер у саобраћају
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; саобраћајни
инжењер; дипломирани инжењер саобраћаја; познавање
енглеског језика (почетни ниво); рад на рачунару (Word,
Excel).

UTR „BOSS“

INEX PLUS DOO BEOGRAD

Менаџер физичко-техничке заштите
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI/2, VII степен стручне спреме. Теренски рад.
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати
лично јаве на адресу Хумска 3ц, радним данима од 8 до 16
часова и да понесу радну биографију на увид.

ABC FOOD AD
25233 Руски Крстур, Иве Лоле Рибара 91
тел. 064/649-5241

Асистент рачуноводства и финансија
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар или
књиговођа; основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook); радно искуство 6 месеци на књиговодственим пословима. Пробни рад 1 месец. Слање пријаве
за запослење на e-mail: zjzoran@yahoo.com. Трајање конкурса: до попуне.

„ВАПЕКС“ ДОО
Прељина, Коњевићи бб

Продавац

за рад у ТЦ Авив парк Београд - Звездара
2 извршиоца
Опис посла: продаја душека и јастука у малопродајном
објекту.

Бесплатна публикација о запошљавању

Точилац горива

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

„EUROBRAVO” DOO
Београд, Кумодрашка 237
e-mail: tamaramanja@petitpiaf.com
тел. 064/8620-309

Стаклар

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

место рада: Стара Пазова, на одређено
време 12 месеци
10 извршилаца

Конобар - шанкер

УСЛОВИ: стаклар, помоћник стаклара; најмање 3 месеца радног исуства на пословима заливања термо стакла и пожељно радно искуство на екструдеру за заливање термо стакла.
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз.
Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Кандидати
могу да се јаве послодавцу путем телефона.

15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану пицерији.

Кувар

10 извршилаца
Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Посластичар

10 извршилаца
Београд - Земун, Добановачки пут 8

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

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.

DOO „VIBAC BALCANI“
35000 Јагодина

Референт за бригу о клијентима
Опис посла: Комуницира са купцима у циљу обезбеђивања
и прослеђивања информација у вези упита, молби и жалби
на производе и услуге. Успоставља комуникацију са клијентима у директном контакту или телефоном, електронским
путем или лицем у лице; одмах респондира на питања клијената; рукује са и решава жалбе клијената; прима и оцењује
све релевантне информације у циљу решавања проблема у
вези производа и услуга; обезбеђује информације о ценама
и условима испоруке; врши провере клијената; отвара нове
рачуне клијената; процесуира налоге, наруџбе, апликације
и захтеве; организује процес рада циљу испуњења рокова
клијената; прослеђује директне захтеве и нерешена питања
на назначену адресу одређених ресурса; управља рачунима клијената; води евиденцију комуникације са клијентима;
евидентира детаље упита, коментара и жалби; евидентира
предузете мере у вези упита, коментара и жалби; припрема
и дистрибуира извештаје о активностима клијената; одржава базе података клијената; управља локалном администрацијом; комуницира и координира са унутрашњим службама;
прати комуникацију са клијентима; извештава о ефикасности процеса услуга клијентима. Запослени нема посебна
овлашћења и одговорности. Запослени ће одговарати руководиоцу комерцијалног пословања.
УСЛОВИ: високошколско образовање друштвеног усмерења,
са радним искуством до пет година. Разумевање процеса у
производњи; познавање принципа корисничког сервиса и
праксе; познавање релевантних рачунарских апликација;
способност брзог куцања; познавање административних процедура. Високо развијен осећај интегритета и посвећености
задовољству клијената; изражена страст за изврсност у односу на бригу за клијенте; способност да јасно и професионално
комуницира, како усмено, тако и писмено; одважна особа и
способна за поступање по притужбама и решавање ситуација
са непријатним клијентима; поседовање пријатног, стрпљивог и пријатељског става; изражене способности доношења
одлука и аналитичког размишљања; изражене способности
оријентисаности на детаље и вештине добре комуникације/
слушања; спремност за рад по флексибилном распореду и
повремени прековремени рад када је то потребно; поседовање јаке радне етике и менталитета тимског играча. Напредно знање енглеског и италијанског језика.
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„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД

21000 Нови Сад, Ђорђа Јовановића 7
e-mail: megapolis@uniqa.rs

Рачунополагач

Агент осигурања

за рад у Нишу

Продавац

за рад у Нишу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању;
знање рада на рачунару; искуство у продаји грађевинског и
огревног материјала: 12 месеци.

“CITY EXPRESS” DOO
11000 Београд, Светог Саве 36
e-mail: nis@cityexpress.rs

Достава пакета на кућну адресу
за рад у Нишу
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт:
060/8888-401.

VINEX GROZD
35263 Белушић
тел. 035/8413-313
e-mail: tanja.janicijevic@vinex.rs

Радник на одржавању опреме
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме електроинжењер
или машински инжењер, са једном или више година радног
искуства. Пријаве слати на горенаведену адресу или на имејл
адресу.

„АЛУ ПЛАНЕТ“ ДОО
36000 Краљево
Солунских ратника 2/2

Кувар

на одређено време за рад у објекту на
Копаонику
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном занимању. Познавање страних језика, енглеског и румунског.
Радно искуство од најмање 5 година. Уз пријаву на конкурс
доставити: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или
копију), документ о познавању страног језика, документ којим
се потврђује радно искуство у струци, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној
табли Националне службе за запошљавање у Краљеву.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Алу планет
д.о.о., 36000 Краљево, Солунских ратника 2/2.

МГВ ДОО
18000 Ниш
Булевар цара Константина бб

Комерцијалиста
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, знање рада на
рачунару, знање енглеског језика (средњи или виши ниво),
возачка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство.
Телефон за контакт: 062/253-477.

TREND STIL
18000 Ниш, Хумска 17б
e-mail: trendstil@hotmail.com

Склапање и монтажа плочастог
намештаја
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема: столар; искуство у изради
плочастог намештаја: 12 месеци, возачка дозвола Б категорије.
Телефон за контакт: 064/1590-527.
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УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме;
лиценца за заступника у осигурању; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво. Делимично канцеларијски посао, теренски рад, искуство рада у осигурању.
Јављање кандидата на горенаведену адресу и слање биографија на имејл. Рок за пријаву: до 22.12.2017.

MERCURIUS DOO

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за држављане
Републике Србије за рад у СР Немачкој, у складу са
Споразумом о посредовању и привременом запошљавању радника, држављана Републике Србије у
Савезној Републици Немачкој
Послодавац: RoMed Klinikum Rosenheim у кооперацији са
пројектом Triple Win, за дечју болницу, одељење неонатологије

21000 Нови Сад, Јеврејска 1
e-mail: danilogrgic@gmail.com

Мењач - благајник

Педијатријска сестра - техничар

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен мењач новца,
лиценца за мењачке послове. Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву до 20.12.2017.

COPROM
21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 064/6444-801

Паковање и достава хране
пробни рад 1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, возачка дозвола
Б категорије, теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 20.12.2017.

Место рада: Розенхајм (Rosenheim),
Баварска, Немачка, на одређено време
на позицији асистента за здравствену
негу, односно до нострификације
дипломе за здравственог радника, након
нострификације дипломе радни однос се
може засновати и на неодређено време
на позицији здравственог радника,
а запослени има могућност да након
одређеног периода, у складу са Законом
о боравку странаца у СР Немачкој,
поднесе захтев за добијање сталне
боравишне дозволе
15 извршилаца
Опис посла: rад у дечјој болници на одељењу неонатологије.
УСЛОВИ: Неопходно је радно искуство на дечјем интензивном одељењу/или неонатологији/ или на педијатријском
одељењу у болници. Потребно је познавање немачког језика
на почетном А2.1 нивоу; минимум средња медицинска школа, IV степен; образовни профил: медицинска сестра/техничар педијатријског смера; познавање немачког језика на
минимум А2 нивоу, према Европском референтном оквиру за
језике (видети опис ниже у тексту); положен стручни испит за
педијатријску сестру/техничара; неопходно је радно искуство
у подручју неонатологије.

SZR “BIO DESIGN”
21000 Нови Сад, М. Антића 7
тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

Помоћни радник/столар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
Опис посла: помоћни послови у столарији, производњи
намештаја.
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, теренски рад.

Помоћни радник - лакирер

на одређено време 3 месеца
Опис посла: помоћни послови у столарији, производњи
намештаја.
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, теренски рад.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени имејл и телефон. Рок за пријаву: до 16.12.2017.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД „МОТО ГРАД“
21000 Нови Сад, Футошки пут 29
тел. 021/6790-404

Ауто-механичар на техничком
прегледу
УСЛОВИ: III степен, ауто-механичар.

Контролор техничког прегледа возила
УСЛОВИ: IV степен, техничар друмског саобраћаја.
ОСТАЛО: возачка дозвола А, Б и Ц категорије, основна
информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона. Рок за пријаву: до 15.12.2017.

Национална служба
за запошљавање

Описи нивоа знања језика према Европском референтном оквиру за језике:
А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе, који су у вези са областима непосредног значења (на пример: информације о личности и породици, куповини, раду и
непосредном окружењу). У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које се односе на једноставну
и директну размену информација о познатим и уобичајеним
стварима. У стању је да једноставним речима опише своје
порекло и образовање, непосредно окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када се
употребљава јасан стандардни језик и када се ради о познатим садржајима везаним за посао, школу, слободно време,
итд. У стању је да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током путовања у земљама немачког говорног
подручја. У стању је да се јасно и смислено изрази о познатим
темама и областима личног интересовања. У стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, наде
и циљеве и да укратко образложи своје планове и ставове.
ОСТАЛО: Нострификација дипломе: у складу са позитивним
прописима СР Немачке нострификација дипломе за здравственог радника је обавезна најкасније у року од 12 месеци.
Стартна плата износи 2.109 евра (бруто)/ до признавања
дипломе за здравственог радника, односно 2.635 евра (бруто) након признавања дипломе. Послодавац налази смештај
запосленом, али запослени преузима трошкове станарине.
Трошкове превоза на релацији Република Србија - СР Немачка сноси послодавац.
Потребна документација: пропратно писмо на немачком
језику (пример за писање пропратног писма видети на сајту
НСЗ), радна биографија/CV на немачком и српском језику
(примере за писање радне биграфије на немачком и српском језику видети на сајту НСЗ), диплома завршене школе
(копија), доказ о положеном стручном испиту (копија), доказ
о радном искуству (копија радне књижице или потврда од
послодавца), сертификат о стеченом знању немачког језика,
за кандидате који поседују сертификат (копија). Непотпуна
документација неће бити разматрана.
Начин конкурисања и селекције кандидата: Кандидати који су пријављени на евиденцију Националне службе за
запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у
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којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са
назнаком: „За запошљавање радника за здравствену негу у СР
Немачкој - RoMed Klinikum, a преко пројекта Triple Win.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Kандидати који нису пријављени на евиденцију
Националне службе за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београда, Миграциони
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкоj - RoMed
Klinikum, a преко пројекта Triple Win“.

Оглашава слободна радна места за држављане
Републике Србије за рад у СР Немачкој, у складу са
Споразумом о посредовању и привременом запошљавању радника, држављана Републике Србије у
Савезној Републици Немачкој

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и
термину обављања интервјуа за посао са представницима
немачке службе за запошљавање и послодавцем. Разговор
ће се водити на немачком језику. Након обављеног интервјуа
биће организовано језичко тестирање.
Кандидати који од стране представника немачке службе за
запошљавање буду изабрани након интервјуа, биће укључени у пројекат „Triple Win“ - регионалне сарадње на миграцији
радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку у припреми, одласку (визе) и интеграцији у СР Немачкој. Пројекат
„Triple Win“ - у организацији немачке службе за запошљавање
(БА) и немачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди
подршку кроз курсеве језика, као и петодневни курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.
Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну документацију након укључивања у пројекат.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати
могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301
(позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/33-00-47
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/41-25-31
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/30-20-70
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23
Рок за достављање документације: до 28.12.2017. године.
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Послодавац: Universitätsklinikum Bonn у кооперацији
са пројектом Triple Win, за универзитетску болницу (сва
одељења)

Mедицинска сестра - техничар општег
или педијатријског смера

Бон, Северна Рајна - Вестфалија
(Nordrhein-Westfallen), Немачка,
рад у универзитетској болници на
одељењу, на одређено време на
позицији асистента за здравствену
негу, односно до нострификације
дипломе за здравственог радника, након
нострификације дипломе радни однос се
може засновати и на неодређено време
на позицији здравственог радника,
а запослени има могућност да након
одређеног периода, у складу са Законом
о боравку странаца у СР Немачкој,
поднесе захтев за добијање сталне
боравишне дозволе
30 извршилаца
УСЛОВИ: Радна места су расписана за сва одељења. Радно искуство је пожељно на неурологији, неурохирургији и
педијатрији, али није неопходно. Пожељно је познавање
немачког језика на почетном А2.1 нивоу; минимум средња
медицинска школа, IV степен, образовни профил: медицинска сестра/техничар општег или педијатријског смера. Познавање немачког језика на минимум А2 нивоу, према Европском
референтном оквиру за језике (видети опис ниже у тексту);
положен стручни испит за квалификацију медицинска/
педијатријска сестра - техничар; радно искуство је пожељно
на неурологији, неурохирургији и педијатрији, али није неопходно. Пожељно је познавање немачког језика на почетном
А2.1 нивоу.
Описи нивоа знања језика према Европском референтном оквиру за језике:
А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе који су у вези са областима непосредног значења (на пример: информације о личности и породици, куповини, раду и
непосредном окружењу). У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које се односе на једноставну
и директну размену информација о познатим и уобичајеним
стварима. У стању је да једноставним речима опише своје
порекло и образовање, непосредно окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када се
употребљава јасан стандардни језик и када се ради о познатим садржајима везаним за посао, школу, слободно време,
итд. У стању је да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током путовања у земље немачког говорног
подручја. У стању је да се јасно и смислено изрази о познатим
темама и областима личног интересовања. У стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, наде
и циљеве и да укратко образложи своје планове и ставове.
ОСТАЛО: Нострификација дипломе у складу са позитивним прописима СР Немачке: нострификација дипломе за
здравственог радника је обавезна најкасније у року од 12
месеци; стартна плата износи 2.297 евра (бруто) до признавања дипломе за здравственог радника. Послодавац налази
смештај запосленом, али запослени преузима трошкове станарине. Трошкове превоза на релацији Република Србија - СР
Немачка сноси послодавац.
Потребна документација: пропратно писмо на немачком
језику (пример за писање пропратног писма - на сајту НСЗ);
радна биографија/CV на немачком и српском језику (примере
за писање радне биграфије на немачком и српском језику - на
сајту НСЗ); диплома завршене школе (копија); доказ о положеном стручном испиту (копија); доказ о радном искуству
(копија радне књижице или потврда од послодавца); сертификат о стеченом знању немачког језика, за кандидате који
поседују сертификат (копија). Непотпуна документација неће
бити разматрана.

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

Начин конкурисања и селекције кандидата: Кандидати који су пријављени на евиденцију Националне службе
за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу

филијале, са назнаком „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој - Universitatsklinikum, Бон, a преко пројекта Triple Win“. Кандидати који нису пријављени на
евиденцију Националне службе за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београда, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За
запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкоj Universitatsklinikum, Бон, a преко пројекта Triple Win“.
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и
термину обављања интервјуа за посао са представницима
немачке службе за запошљавање и послодавцем. Разговор
ће се водити на немачком језику. Након обављеног интервјуа
биће организовано језичко тестирање.
Кандидати који од стране представника немачке службе за
запошљавање буду изабрани након интервјуа, биће укључени у пројекат „Triple Win“ - регионалне сарадње на миграцији
радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку у припреми, одласку (визе) и интеграцији у СР Немачкој. Пројекат
„Triple Win“ - у организацији немачке службе за запошљавање
(БА) и немачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди
подршку кроз курсеве језика, као и петодневни курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.
Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну документацију, након укључивања у пројекат.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати
могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301
(позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/33-00-47
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/41-25-31
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/30-20-70
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23
Рок за достављање документације: до 28.12.2017. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
у СР Немачкој
Послодавац: МЕДИКОФ ГмбХ, Минхен, СР Немачка

Специјалиста офталмологије

место рада: СР Немачка/Покрајина
Бајерн, на неодређено време, са пробним
радом од 6 месеци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и обављена специјализација за очног лекара - офталмолога; дијагностика и
лечење свих проблема са очима, укључујући прописивање
лекова, прописивање средстава за кориговање вида, као
што су наочаре и контактна сочива или вршење операције;
пожељна специјализација у области медицинске и хируршке
неге очију и система вида, као и у спречавању и лечењу болести ока и повреда; обавезно знање немачког језика, минимум
на Б2 нивоу према Европском референтном оквиру за језике;
пожељно је да кандидати имају радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Запослени ће потписати уговор о раду са амбулантом у СР Немачкој, на основу сарадње коју имају са МЕДИКОФ
ГмбХ; послодавац обезбеђује смештај, што је регулисано у
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уговору о раду, а трошкове смештаја сноси кандидат; висина
бруто зараде пре апробације је 4.000 евра, плус додаци за
ноћни рад, рад викендом и празницима, а након апробације
8.000 евра (бруто) плус додаци за ноћни рад, рад викендом и
празницима; запослени је од почетка рада осигуран по основу пензионог, здравственог и осигурања од повреде на раду
у СР Немачкој; трошкове превоза од РепубликеСрбије до СР
Немачке сноси послодавац; трошкове издавања радне дозволе/визе сноси запослени; послодавац нуди и даљу могућност
стручног усавршавања у трајању од 18 месеци; радници из
Републике Србије су у свим правима и обавезама изједначени
са радницима немачке националности и осталим националностима.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику у Еуропас формату; диплома завршеног медицинског факултета - фотокопија (преведена на немачки језик и
оверена од стране судског тумача); уверење о положеном
стручном испиту - фотокопија (преведена на немачки језик
и оверена од стране судског тумача); сертификат о стеченом
знању немачког језика, Б2 - Ц1 (Гете институт, ОСД, ДАФ,
ТЕЛЦ). Наведена документа доставити и на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За конкурс: специјалиста офталмологије - МЕДИКОФ
ГмбХ, Минхен, СР Немачка“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град
Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића
10, са назнаком: „За конкурс: специјалиста офталмологије МЕДИКОФ ГмбХ, Минхен, СР Немачка“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати
могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301
(позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/33-00-47
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/41-25-31
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/30-20-70
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће
бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 22.01.2018. године.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Доктор медицине - специјалиста
интерне медицине

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до
повратка са неплаћеног одсуства,
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена специјализација из интерне медицине, положен стручни испит за
доктора медицине, лиценца Лекарске коморе Србије, пожељ-
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но радно искуство са реуматским болестима. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о
стеченом стручном називу специјалисте интерне медицине,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије,
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,
фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“, на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69, са назнаком „Пријава на
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити позвани само они
кандидати који уђу у ужи избор.

ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА
Кикинда, Ђуре Јакшића 110
тел. 0230/442-041
e-mail: bolnica@obki.rs

1) Доктор медицине

у Одељењу за пријем и збрињавање
ургентних стања, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
Опис посла: врши увид у сваки упут пацијента и по процени
обавља лекарски преглед. Обавља преглед сваког пацијента који дође без упута. Обавља консултације са дежурним
докторима са одељења као и са приправним докторима.
Обавља хитне интервенције и пружа неодложну медицинску помоћ. Обавезно даје свој налаз и писмено мишљење
са својим потписом, а консултације тражи уз писмени траг
о томе. Организује транспорт пацијента са пријемног пункта. Контролише рад медицинског и немедицинског особља
пријемног одељења. Води књигу дежурства са писменом примопредајом дежурства. За време дежурства не напушта просторије пријемног пункта сем из оправданих разлога (позив са
одељења где постоји само приправност ван радног времена).
Обавља и друге послове из своје надлежности по наређењу
начелника одељења, помоћника директора и директора установе.

нику у границама својих стручних могућности. Одржава
хигијену лежећих болесника. Врши примопредају болесничког и болничког веша, одела и предмета и о томе саставља
писмени документ, одговара за свакодневно одржавање
чистоће кревета и постељине. Врши примопредају дужности писмено у за те сврхе устројеној књизи, у време како је
то распоредом одређено, остаје у смени и по истеку радног
времена до примопредаје дужности наредној смени и о томе
обавештава главну медицинску сестру, најкасније наредног
дана; даје информације о болесницима (да ли се налазе на
лечењу). О свим уоченим променама у току рада обавештава лекара службе, а исто тако и на захтев болесника. Ради
и друге послове из свог делокруга, а по налогу начелника
службе, лекара и главне сестре. Води потребну евиденцију,
храни болеснике, односно врши надзор над донетим понудама. За свој рад непосредно одговара главној медицинској
сестри, начелнику одељења, шефу диспанзера или одсека.
Ради и друге послове по налогу начелника којем непосредно
одговара.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера са обављеним приправничким стажом и положеним приправничким испитом, а за обављање послова медицинске
сестре у Служби за гинекологију и акушерство средња медицинска школа општег или гинеколошко-акушерског смера са
обављеним приправничким стажом и положеним приправничким испитом.

5) Медицинска сестра - техничар

у Одељењу за пријем и збрињавање
ургентних стања, на одређено време
ради замене одсутног запосленог

у Служби за радиолошку и ултразвучну
динагностику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог

Опис посла: указивање хитне помоћи при хитном пријему
болесника. Пријем и смештај хитних случајева. Спровођење
болесника до лекара специјалисте у циљу постављања дијагнозе и пружања одговарајуће медицинске помоћи до 14.00
часова радним данима. Комуницирање и сарадња са радницима Службе хитне медицинске помоћи. Позивање приправних лекара, медицинских техничара, рендген техничара и
техничког особља. Пријављивање свих изненадних кварова
и непредвиђених ситуација одговорним радницима у току
наредног дана, празника, ноћу и слично. Обавља и друге послове по налогу главне медицинске сестре болнице и
директора. Евидентирање времена проведеног на интервенцији по позиву из приправности за приправне докторе, медицинске техничаре, РТГ техничаре и техничко особље. Вођење
књиге протокола прегледаних пацијената. За свој рад непосредно одговара главној сестри болнице, помоћнику и директору установе.

Опис посла: ради самостално или асистира код свих контрастних рендгенолошких прегледа нарочито интравенских,
обавља послове и задатке рендген техничара, као и друге
послове из делокруга рада вишег рендген техничара.

у Одељењу за урологију, на одређено
време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне
спреме и положен стручни испит.

2) Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа радиолошког
смера и 1 година радног искуства у струци са положеним
стручним испитом или завршена висока здравствена школа
струковних студија - студијски програм за струковне медицинске радиологе, обављен приправнички стаж и положен
стручни испит.

3) Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за хемодијализу са
дневном болницом, на одређено време
ради замене одсутног запосленог

Опис посла: води евиденцију о издатим наркотицима. Требује
лекове и завојни материјал у сарадњи са главном медицинском сестром службе, одељења или диспанзера. Одговорна је за спровођење терапије. Врши припрему и извођење
медицинско-техничких радњи у специјалној нези болесника и
разних - дијагностичких метода. Води рачуна о парентералној
терапији и одговара за њено извођење.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, висока медицинска школа струковних студија - студијски програм за
струковне медицинске сестре, обављен приправнички стаж,
положен стручни испит или завршено високо образовање
првог степена основних академских студија - студијски
програм основних академских студија здравствене неге и
обављен приправнички стаж и положен стручни испит.

4) Медицинска сестра - техничар

у Служби за гинекологију и акушерство,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог
Опис посла: обавља целокупну терапију одређену од стране лекара, врши обраду болесника за преглед. Припрема
болесника и материјал за потребе интервенције, узима материјал за анализу, пружа сву потребну негу и помоћ болес-

6) Медицинска сестра - техничар

7) Медицинска сестра - техничар

у Одељењу за општу хирургију, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог
Опис посла за радна места 6 и 7: обавља целокупну терапију
одређену од стране лекара, врши обраду болесника за преглед. Припрема болесника и материјал за потребе интервенције, узима материјал за анализу, пружа сву потребну негу
и помоћ болеснику у границама својих стручних могућности.
Одржава хигијену лежећих болесника. Врши примопредају
болесничког и болничког веша, одела и предмета и о томе
саставља писмени документ, одговара за свакодневно одржавање чистоће кревета и постељине. Врши примопредају дужности писмено у за те сврхе устројеној књизи, у време како је
то распоредом одређено, остаје у смени и по истеку радног
времена до примопредаје дужности наредној смени и о томе
обавештава главну медицинску сестру најкасније наредног
дана. Даје информације о болесницима (да ли се налазе на
лечењу). О свим уоченим променама у току рада обавештава лекара службе, а исто тако и на захтев болесника. Ради
и друге послове из свог делокруга, а по налогу начелника
службе, лекара и главне сестре. Води потребну евиденцију,
храни болеснике, односно врши надзор над донетим понудама. За свој рад непосредно одговара главној медицинској
сестри, начелнику одељења, шефу диспанзера или одсека.
Ради и друге послове по налогу начелника којем непосредно
одговара.
УСЛОВИ за радна места 5, 6 и 7: завршена средња медицинска школа општег смера са обављеним приправничким стажом
и положеним приправничким испитом.
ОСТАЛО: Радно искуство: није услов. Услови рада - сменски рад.
Трајање конкурса 8 дана од дана објављивања. Лице за контакт:
Удицки Розалија.
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Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
БАЊА КАЊИЖА

24420 Кањижа, Народни парк бб

Медицинска сестра - техничар

на одељењу или терапијама за потребе
медицинског сектора, Одељење за
физикалну медицину и рехабилитацију
Опис послова: на основу терапијског листа самостално врши
апликацију разних физикалних агенаса кроз електро, термо и
фототерапијске процедуре, као и мануелну и хидромасажу.
Дужан је да предузме све потребне мере обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења. Води евиденцију о временском распореду терапија, даје потребна упутства пацијентима.
Води евиденцију извршених услуга и спроводи исте. Врши
припрему апарата и агенаса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама. Врши
послове медицинске сестре у специјалистичкој амбуланти.
Води здравствену документацију у вези пријема и отпуста
пацијената на стационарно и амбулантно лечење. Припрема
потребан завојни материјал за интервенције. Дели медикаментозну терапију на основу налога лекара или по упутству
из терапијског картона. Помаже лекару при интервенцијама.
За средства са којима ради и рукује лично је одговоран/на.
Учествује у перманентном одржавању здравствене заштите
пацијената - сменски рад, дежурство. Спроводи здравствену
негу на одељењима. Учествује у примању здравствене документације ради резервације и смештаја пацијената на стационар и амбулантно лечење. Учествује у резервацији смештаја
на стационару. Врше заказивање временског распореда за
лекаре за пријем, контролу и отпуст пацијената, као и за специјалистичке прегледе (интерниста, деxа). За свој рад и средства рада која су му поверена одговара главној медицинској
сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник
Републике Србије” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа” Кањижа. Посебни услови за заснивање радног односа су: IV степен
стручне спреме медицинског смера, медицински техничар;
положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне
карте која ће се користити искључиво за потребе овог огласа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију
„Бања Кањижа”, Одељење за правне и опште послове, 24420
Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове медицинске сестре - техничара”.

Средњи физиотерапеут

за потребе медицинског сектора,
Одељење за физикалну медицину и
рехабилитацију
Опис послова: на основу терапијског листа самостално врши
апликацију разних физикалних агенаса, кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну и хидромасажу. Дужна је да предузме потребне мере ради обезбеђења
пацијената од евентуалних оштећења. Врши припрему апарата и агенса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама. Води евиденцију
о временском распореду терапија, даје потребна упутства
пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи
исте. Води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационару и амбулантном лечењу. За средства са којима ради и рукује лично је одговоран/на. Учествује
у спровођењу кинезитерапије. Учествује у примању здравствене документације ради смештаја пацијента на стационар
и амбулантно лечење. Учествује у резервацији смештаја на
стационару. Припрема здравствену документацију за лекарску комисију за амбулантно лечење. За свој рад и средстава
рада која су му поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник
Републике Србије” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа” Кањижа. Посебни услови за заснивање радног односа су: IV степен
стручне спреме медицинског смера, физиотерапеутски техни-
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чар; положен приправнички испит. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте, која ће се користити искључиво за потребе овог огласа. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Специјална
болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Одељење за
правне и опште послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове средњег физиотерапеута”.

Сервирка

за потребе немедицинског сектора,
Одељење ресторана и кухиње
Опис послова: врши послуживање хране и пића у објектима
послодавца, поставља столове и поспрема их након употребе
(обезбеђење потребног броја чистог прибора) за стационарне
пацијенте, у ресторану као и у собама. Дискретно поздравља
пацијенте и врши саветовање при одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела и пића). Пошто од пацијената
прими наруџбе, преноси их особљу у кухињи и води рачуна о
томе да госте послужи што брже и што квалитетније. Од сервирке се очекује да буде љубазна, тачна, брза и комуникативна, будући да је сервирка у сталном и непосредном контакту
са пацијентима и како репутација послодавца увелико зависи
од ње, од запослене се не очекује само коректна услуга него
и то да пацијентима боравак учини што угоднијим. Стара се о
примени санитарно-хигијенских мера. За свој рад и средства
рада која су јој поверена одговара главном конобару.
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове:
III степен стручне спреме угоститељског смера; положен
приправнички испит; познавање српског и мађарског језика. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о
положеном приправничком испиту; фотокопију личне карте
која ће се користити искључиво за потребе овог огласа. Рок
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека
рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију
„Бања Кањижа”, Одељење за правне и опште послове, 24420
Кањижа, Народни Парк бб, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове сервирке“.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Лабораторијски техничар

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба
да испуњавају и следеће услове: завршен IV степен стручне спреме (средња медицинска школа, смер лабораторијски
техничар); положен стручни испит; лиценца или решење о
упису у надлежној комори. Као доказе о испуњености услова
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце или решење о упису у
надлежну комору, оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, уверење суда да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци),
CV - кратку биографију са адресом.

Возач

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен стручне спреме; положен возачки испит Б и Ц категорије, курс
прве помоћи. Као доказе о испуњености услова, кандидати
су дужни да доставе следеће: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију возачке дозвозоле Б и Ц категорије; оверену фотокопију уверења о држављанству, не
старије од 6 месеци; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци; уверење о
здравственој способности за професионалне возаче, не старије од 6 месеци.

Референт електронске обраде
података - информатичар

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, познавање
рада на рачунару, одржавање истих; радно искуство на
одржавању здравственог информационог система најмање
2 године. Као доказе о испуњености услова, кандидати су
дужни да доставе следеће: пријаву са кратком биографијом;
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; доказ о радном искуству на одржавању здравственог информационог система; оверену фотокопију уверења
о држављанству, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење суда да се
не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од
6 месеци.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Изабрани кандидати дужни су да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће обављати и
фотокопију личне карте. Потребна документа доставити лично у коверти или поштом на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац
Краљице Марије 15
тел. 011/8241-576

Доктор медицине - специјалиста
гинекологије и акушерства

на одређено време до повратка одсутног
радника, најдуже до годину дана
Опис посла: ради послове своје специјалности у ОЈ Дома
здравља према распореду послова непосредног руководиоца, учествује у едукацији кадрова, ради на здравственом
просвећивању, води евиденцију о свом раду. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. За свој рад одговоран је
начелнику службе за здравствену заштиту жена.
УСЛОВИ: медицински факултет, завршена специјализација из гинекологије и акушерства, положен стручни испит,
лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Кандидати уз пријаву на оглас
достављају: диплому о завршеном медицинском факултету у оригиналу или овереној фотокопији, доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фоткопији лиценцу, кратку биографију.

Дипломирани правник
Опис посла: ради на изради општих аката Дома здравља,
учествује у јавним расправама, анализира примедбе и мишљења дата на седницама Управног одбора и на основу ставова тих органа усклађује основе за предлоге општих аката,
стара се о правилној примени општих аката и законских прописа. На основу овлашћења директора заступа Дом здравља
код судова и других органа. Врши преглед, оцену и израду
уговора. Врши пријаву статусних промена Дома здравља.
Обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад
одговара директору Дома.
УСЛОВИ: високо образовање на академским студијама у
обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен правосудни испит; радно искуство на
пословима заступања пред судовима и руковођењу организационим целинама; познавање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву на оглас достављају: диплому о завршеном
правном факултету у оригиналу или овереној фотокопији,
уверење о положеном правосудном испиту у оригиналу или
фотокопији, кратку личну биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у затвореним ковертама, на
горенаведену адресу Дома здравља у Младеновцу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
29.11.2017. | Број 753 |
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Медицина

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111В

Медицинска сестра

на одређено време уз могућност
заснивања сталног радног односа
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни
профил: медицинска сестра - техничар. Кандидати се могу
пријавити путем телефона: 063/273-293, Славко Данев. Рок
трајања конкурса 15 дана.

Неговатељица

2 извршиоца
на одређено време, уз могућност
заснивања сталног радног односа
УСЛОВИ: Кандидати се могу пријавити путем телефона:
063/273-293, Славко Данев. Рок трајања конкурса: 15 дана.

„ЈЕЛА ДОМ“
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
11000 Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра

на одређено време од 3 месеца, уз
могућност продужавања уговора на
одређено и могућност сталног радног
односа
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни
профил: медицинска сестра - техничар; положен државни
стручни испит За кандидате из унутрашњости обезбеђен је
смештај. Рок трајања конкурса: 15 дана. Кандидати се могу
пријавити на конкурс путем телефона: 011-7423-663, Милица
Биоленчек.

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

Фактуриста
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша економска школа;
најмање једна година радног искуства у струци; пожељно
је претходно радно искуство у здравственим установама на
истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној вишој економској школи (са просечном оценом); потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном
искуству у струци, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију
личне карте или очитану личну карту; биографију са адресом
и контакт телефоном.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

дарада, обавља и друге послове из делокруга своје струке по
налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима
је одговоран за свој рад.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о
упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење).

Виши физиотерапеут
на одређено време

УСЛОВИ: виша медицинска школа, виши физиотерапеут,
уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком
биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба број 3) на наведеној адреси, са назнаком за
који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ - ВРЊАЧКА БАЊА

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231
тел. 011/3534-903

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Медицинска сестра техничар, општег
смера
УСЛОВИ: медицинска сестра-техничар општег смера, IV
степен стручне спреме, положен стручни испит, познавање
рада на рачунару (основни пакет Ms Office и Windows окружење), лиценца Коморе медицинских сестара и техничара
Србије (ако има радно искуство), односно решење о упису у
комору (за кандидате без радног искуства). Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној здравственој школи, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце или
решење о упису у комору, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме). Рок за
подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа
у огласним новинама Националне службе за запошљавање
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информација
и провере стручног знања који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања
уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли Дома здравља Обреновац.
Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком
“За оглас”, или лично доставити у писарницу ДЗ. Додатне
информације на телефон 011/3534-903.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар

Доктор медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа општи смер; положен стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци; пожељно је претходно радно искуство у здравственим установама на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверени
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер (са просечном оценом); оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију
личне карте или очитану личну карту; биографију са адресом
и контакт телефоном.

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

20 извршилаца

ОСТАЛО: Пробни рад је три месеца. Пријаве са непотпуном
документацијом или које нису у складу са условима овог
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Национална служба
за запошљавање
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ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стучном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или личном доставом у писарницу ДЗ “Др
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12.
Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

уз пробни рад

Возач санитетског возила

на одређено време до добијања
сагласности за пријем у радни однос на
неодређено време, а најдуже у трајању
до две године, са пробним радом од
месец дана
Опис посла: обавља послове возача за потребе болнице,
врши хитне поправке на возилу којим је задужен у границама својих стручних и практичних знања, брине о исправности
возила, одвози их на технички преглед и сервис, одржава
беспрекорну хигијену возила, попуњава путне налоге на
основу којих је извршио превоз, почев од примљеног погонског горива, часова рада, пређене километраже збирно и
појединачно по релацијама, време одласка и доласка, стање
бројила и сл., одржава болнички круг и обавља 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: III или IV степен
стручне спреме, завршена средња школа, положен возачки
испит Б категорије, најмање пет година. Кандидати уз пријаву
подносе: оверену копију дипломе о завршеној средњој школи
(III или IV степен стручне спреме), уверење о држављанству
(оригинал или оверену копију не старију од шест месеци),
фотокопију возачке дозволе, потврду да нису осуђивани,
европски CV на српском језику. Пријаве са докуметанцијом
доставити лично или препоручено на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана дана објављивања огласа у огласним новинама 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. Оглас ће бити објављен и на вебсајту Министарства здравља РС. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву
кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације
можете се обратити на телефон 036/613-450.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„РИБАРСКА БАЊА“
37205 Рибарска Бања

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: завршена средња занатска школа, III степен стручне спреме. Кандидати су у обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом,
неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у затвореним
ковертама на адресу: Специјална болница за рехабилитацију
„Рибарска Бања“, 37205 Рибарска Бања, Служба за правне,
кадровске и опште послове, са назнаком „Пријава за конкурс“,
са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве
морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање,
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у
Специјалној болници за рехабилитацију после истека рока
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Медицина
наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и
сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за
запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65
тел. 018/873-333
www.bolnicaloznica.rs

Специјалиста гинекологије и
акушерства
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; да има завршен медицински факултет, положен
стручни испит, положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова: фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију уверења
о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства.

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; да има завршен медицински факултет; положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова: фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту.

Виши рендген техничар

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; да има завршену вишу медицинску школу
или високу здравствену школу струковних студија; положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова: фотокопију
дипломе о завршеној вишој медицинској школи или високој
здравственој школи струковних студија; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту.

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; да има завршену вишу медицинску школу
или високу здравствену школу струковних студија; положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова: фотокопију
дипломе о завршеној вишој медицинској школи или високој
здравственој школи струковних студија; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра
19 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; IV степен стручне спреме, да има завршену
средњу медицинску школу (општи смер); положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе
следеће доказе о испуњавању услова из огласа: фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са краћом биографијом
(досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити на адресу Општа болница Лозница,
са назнаком „За оглас” и назнаком радног места за које се
конкурише. Одлука о избору кандидата донеће се у року од
15 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани
о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација
неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Доктор медицине

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати морају да успуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: VII степен
стручне спреме, медицински факултет; обављен приправ-

Бесплатна публикација о запошљавању

нички стаж, положен стручни испит; упис у именик коморе;
добијено, односно обновљено одобрење за самосталан рад,
лиценца.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећа документа: диплому о
завршеном факултету; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе,
решење о упису у именик коморе; уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, кратку биографију, са
адресом, контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом или
лично на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података која
моги бити важни за одлуку о пријему. Кандидат који заснује
радни однос дужан је достави лекарско уверење као доказ о
здравственој спсобности за посао на који се прима.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

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

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

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

Медицинска сестра - техничар

Доктор медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или општег смера; предвиђен пробни рад у
трајању од шест месеци; положен стручни испит; најмање
шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара након положеног стручног испита. 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 за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за
које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

за рад у Служби за педијатрију
УСЛОВИ: специјалиста педијатрије, VII/2 степен стручне спреме. Рад у сменама. Као доказе о испуњености услова кандидати
су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
бројем телефона, адресом и имејлом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и
стеченом стручном називу специјалиста педијатрије, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу
или решење о упису у комору, уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује
претходно радно искуство у струци, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат
поседује, доказ о знању страног језика (енглески, немачки,
француски или руски) са потврдом уколико кандидат поседује
или фотокопија индекса.

Медицинска сестра - техничар,
општи смер
за рад на Интерном одељењу

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер, IV степен стручне спреме. Рад у сменама. Као доказе о испуњености
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, бројем телефона, адресом и имејлом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, уверење о
радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,
доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ о знању страног
језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом
уколико кандидат поседује или фотокопија индекса.
ОСТАЛО: Комисија именована одлуком директора ће сачинити ранг-листу и дати директору предлог за пријем кандидата.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима
достављати у затвореним ковертама, преко писарнице Опште
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе
информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

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

Медицинска сестра техничар

за потребе Службе опште хирургије,
на одређено време до повратка са
трудничког односно порoдиљског
боловања и боловања ради неге детета
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,
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).

2 извршиоца

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

Mедицинска сестра - техничар

на одсеку/одељењу, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског
боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова
Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа, положен стручни испит и радно
искуство од 6 месеци. Кандидати су обавезни да уз пријаву,
која садржи биографију, доставе: оверену фотокопију дипломе
о школској спреми, доказ о положеном стручном испиту, доказ
о радном искуству и обичну неоверену фотокопију личне карте. Рок за достављање пријаве кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови” и на веб-сајту
Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о избору
кандидата биће достављено кандидатима у року од 30 дана од
дана доношења одлуке. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас за пријем у радни однос” или
лично предају у Правну службу Специјалне болнице.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50 52 73

Оглас објављен у публикацији “Послови” 27.09.2017.
године, поништава се за следеће радно место: дипломирани физичар, ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Центра за онкологију и
радиологију, са пуним радним временом од 40 часова
недељно и пробним радом у трајању од 3 месеца. У
свему осталом оглас остаје неизмењен.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Виша медицинска сестра

за рад на Одељењу за интензивно
лечење у Служби за хирургију, на
одређено време ради замене привремено
одсутне запослене на неплаћеном
одсуству до повратка запосленог на рад
или његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша мед. сестра техничар или хируршки смер или висока медицинска школа
струковних студија, струковна медицинска сестра и положен
стручни испит, VI/1 степен, поседовање лиценце за рад.

Фармацеутски техничар

за рад у болничкој апотеци, на одређено
време 3 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа фармацеутског смера и
положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за
рад.
ОСТАЛО: 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), oверену фотокопију лиценце издате
од надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у огласима 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, на горенаведену адресу.

ЗУ „ФАРМАЛЕК“ ДОО
18000 Ниш
тел. 018/514-287
e-mail: farmalek@open.telekom.rs

Фармацеутски техничар

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: фармацеутски техничар, положен стручни испит,
радно искуство: 6 месеци. Рок за пријаву: 30 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Специјалиста педијатрије или доктор
медицине

за рад у Одељењу за здравствену
заштиту предшколске и школске деце,
на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: висока школска спрема здравствене струке; положен стручни испит; положен специјалистички испит (за специјалисту педијатрије). Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију дипломе о положеном
специјалистичком испиту (за специјалисту педијатрије); биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком
“Пријава на оглас број 25/2017”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311

Дипломирани фарамацеут медицински биохемичар

на одређено време ради замене
запослене на трудничком боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: висока стручна спрема, дипломирани фарамацеут - медицински биохемичар, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за своје звање.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: диплому о завршеном фармацеутском факултету, оригинал или оверену фотокопију; уверење о положеном стручном испиту, оригинал или
оверену фотокопију; кратку биографију. Пријаве слати на
адресу установе или непосредно предати у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Виши рендген техничар
Опис послова: врши едукацију рендген техничара и обуку приправника према утврђеном Програму, узима основне
анамнестичке податке од пацијента, обавља РТГ снимања и
прегледе, куца налазе по диктату лекара, развија филмове,
сређује их и припрема за очитавање, стара се о исправности
апарата и других уређаја са којима ради, врши наплату услуга и предаје прикупљени новац, обавља и друге послове у
оквиру своје струке.
УСЛОВИ: виша медицинска школа, виши радиолошки техничар, VI степен стручне спреме; положен стручни испит;
посебна здравствена способност за рад са изворима јонизирајућих зрачења; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата врши се на
основу приложене документације из које се цени испуњеност
услова. 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). 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 здравственом
картону, итд.). Ако последњи дан рока пада у нерадни дан
(субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана. Пријаве
са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду примљене
у ДЗ 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 ДЗ
Нови Сад. Одлука о избору кандидата биће донета у року од
30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у затвореним
ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни
оглас - радно место виши рендген техничар, на неодређено
време”.

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

Опис послова: врши обраду функционалног статуса пацијената, спроводи сложенија мерења функционалног статуса,
израђује индивидуални план лечења на основу функционалног статуса, проверава исправност ортопедских помагала, поставља помагало након завршетка третмана, ради на
апаратима који су уведени у процес рада, учествује у систематским и консултативним пргледима, ради на едукацији
родитеља у коришћењу ортопедских помагала, учествује
у стручном усавршавању физиотерапеутских техничара, а
обавља и послове физиотерапеутског техничара.
УСЛОВИ: виша медицинска школа, основне струковне студије, виши физиотерапеут или струковни физиотерапеут, VI
степен стручне спреме; положен стручни испит.
ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата врши се на
основу приложене документације из које се цени испуњеност
услова. 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). 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
здравственом картону, итд.). Ако последњи дан рока пада у
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног
дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве које
буду примљене у ДЗ 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 ДЗ Нови Сад. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком “За
јавни оглас радно место виши физиотерапеут на неодређено
радно време”.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Ковачица, Штурова 42
У огласу објављеном у публикацији “Послови” 22.11.2017.
године, услед техничке грешке испуштен је део текста који се
односи на посебне услове, а који треба да гласи: Поред општих
услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати
и следеће посебне услове: доктор медицине - специјалиста
медицине рада, VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и положен специјалистички испит из медицине рада или доктор медицине - VII/1
степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. Овим путем се извињавамо оглашивачима
и кандидатима.

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

Спремач болничких просторија

на одређено време од 6 месеци због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом и оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену
„Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама
болнице.

Индустрија и грађевинарство
ПИ „ПАНОНКА“ ДОО СОМБОР
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/5423-826
e-mail: nemanja.dubravac@lucic.rs

Виљушкариста

на одређено време, за рад у хладњачи у
Сомбору
3 извршиоца
Опис посла: рукује виљушкарем на унутрашњем транспорту
за потребе дораде, пријема и отпреме робе; врши истовар
робе из камиона, врши превоз утоварене робе транспортним
средством до места складиштења, врши истовар робе транспортним средством; доставља робу из магацина у производне
погоне; врши слагање и изношење палетиране робе у магацинима; обавезан је, након престанка рада са виљушкарем,
исти очистити и оставити га на за то одређено место; дужан је
свакодневно контролисати исправност виљушкара, отклањати мање кварове, а за веће кварове упозорити руководиоца
одржавања ради поправке; придржава се прописа о заштити
на раду и противпожарној заштити и одговоран је за насталу
штету; по потреби послове обавља у сменама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора
друштва, из делокруга свог радног места, у складу са својим
способностима.
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Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе
УСЛОВИ: средња стручна спрема, минимум 2 године радног
искуства на истим пословима, положен испит за руковаоце
виљушкарем, возачка дозвола Б категорије. Кандидати своје
биографије (CV) могу послати на e-mail адресе: nemanja.
dubravac@lucic.rs и slobodan.kuzela@lucic.rs. Рок за конкурисање је 15 дана од дана објављивања огласа.

„МЕТАЛ ГАЛАНТ ГРАДИНГ“
ДОО ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац
тел. 062/886-1409
e-mail: office@metalgrading.rs

Шеф градилишта
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; грађевински факултет;
дипломирани инжењер грађевинарства; познавање енглеског језика (почетни ниво); рад на рачунару; возачка дозвола
Б категорије.

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

Интерни ревизор

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

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

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

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.

AMD-MONTAGE ДОО

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.

ПГТАР „НЕШКО“
16210 Власотинце
тел. 016/871-135
e-mail: dnnkapitalgradnja@gmail.com

Лице за тумачење пројектне
документације и надзор
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински факутет;
дипломирани инжењер грађевинарства; лиценца 311, 312;
познавање основа рада на рачунару. Лица се могу јавити
поштом, путем имејла или телефоном: 063/404-832, Небојша
Стојичић.

Пројектовање
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, архитектонски факултет,
грађевински факутет, дипломирани инжењер архитектуре,
лиценца 300, познавање основа рада на рачунару. Лица се
могу јавити поштом, путем имејла или телефоном: 063/404832, Небојша Стојичић.

„МИНГ КОВАЧНИЦА“ АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: milos.radivojevic@mingbgd.com

Контролор машинске обраде контрола делова у производњи на
одређено време
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске струке;
пожељно знање рада на рачунару и радно искуство.

GREEN BUSINESS
SOLUTION DOO, NOVI SAD

21000 Нови Сад, Петра Драпшина 5
e-mail: office@greenbsn.com

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

Производња козметичких производа и
кућне хигијене

Заваривач

УСЛОВИ: VII/1 степен, хемијски технолог производње или
VI/1 степен, хемијски оперативни технолог; основна информатичка обука; енглески језик - почетни ниво; пожељно
искуство у области производње козметике и кућне хемије.
Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву:
до 21.12.2017.

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

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време 24 месеца

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ

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

Возач теретног возила са приколицом

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

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28
e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне

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

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90
тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15 часова)
e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду

место рада: Београд, пробни рад 1 месец
Опис посла: одржавање мотора на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у
траженом занимању; овлашћење за машинисту на техничком
пловном објекту.

Морнар

место рада: Београд,
пробни рад 1 месец
Опис посла: послови морнара на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у
траженом занимању; положен испит за морнара.

Руковалац техничког пловног објекта
место рада: Београд,
пробни рад 1 месец

Опис посла: самостално управљање техничким пловним
објектом.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у
траженом занимању; овлашћење о оспособљености - руковалац техничког пловног објекта.

Заповедник брода унутрашње
пловидбе врсте А
место рада: Београд,
пробни рад 1 месец

Опис посла: управљање техничким пловним објектом, заповедање, одржавање реда и безбедности на броду.
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УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство
у траженом занимању; овлашћење за заповедника брода
врсте А.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Херцег Стјепана 7

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
пријаве да пошаљу имејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт: Милош Сучевић, Горан
Ушљебрка.

Асистент за ужу научну област
Рачунарска техника и информатика

на период од 4 године

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент/ванредни професор за ужу
научну област Историја Цркве,
тежиште истраживања Историја
Српске цркве и Историја помесних
цркава
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат православних
богословских наука из уже научне области за коју се конкурс
расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни радови, претежно из области за коју се конкурс расписује и способност
за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са
завршеним магистарским студијама православне теологије,
радним искуством у академској настави и раду са студентима
из уже научне области, као и кандидати који су учествовали
у научно-истраживачким пројектима из наведене уже научне области, које финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Остали услови конкурса су предвиђени Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Београду
и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и докази о радном искуству
у академској настави и раду са студентима из уже научне
области и учешћу у пројектима које финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду, Православни богословски факултет,
Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.
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УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су 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. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Директор

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс обавезно приложити: краћу
биографију (са контакт телефоном), фотокопију личне карте (очитане личне карте), доказ о високом образовању (оверену копију дипломе - VII степен стручне спреме, уверења
о дипломирању, уверење о мастер академским студијама по
члану 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања “Сл. гласник РС”, бр. 88/2017); лекарско уверење
о психофизичкој и здравственој способности (не старије од
6 месеци); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
(не старије од 6 месеци); држављанство Републике Србије
(не старије од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; лиценцу, дозволу за рад; доказ о
најмање 8 година рада у школи. Конкурсна документа достављати Kонкурсној комисији Спортске гимназије у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, у секретаријат школе,
на наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА

Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Београд, Пожешка 28

Спремачица

Васпитач

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања и боловања
ради неге детета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање. Уз
пријаву са биографијом треба поднети доказ о одговарајућем
степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора са изабраним кандидатом. Доказ о неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља школа
по службеној дужности. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, на адресу школе.

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; поседовање одговарајућег образовања: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на студијима првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијима у трајању од три године или вишим образовањем, 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ЗВЕЗДА ОАЗА”

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; IV степен стручне
спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер.

Београд, Ада Циганлија 5
e-mail: vrtic@zvezdaoaza.rs

Сарадник за енглески језик
УСЛОВИ: филолошки факултет, одсек за енглески језик и
књижевност; радно искуство у дечјим вртићима и искуство у
раду са децом млађег узраста, пожељно поседовање лиценце
за рад, рад на рачунару (Microsoft Office, Интернет).

Васпитач
УСЛОВИ: учитељски факултет (смер васпитач) или виша/
висока школа за образовање васпитача, пожељно вишегодишње радно искуство у спровођењу предшколског програма, поседовање лиценце, познавање енглеског језика, рад на
рачунару (Microsoft Office, Интернет).
ОСТАЛО: Све пријаве (CV са пропратним писмом) слати
искључиво у електронској форми, на e-mail адресу: vrtić@
zvezdaoaza.rs.

ПУ „АДРИЈАНА”
11000 Београд - Звездара
Војводе Богдана 11

Педагог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, основна информатичка
обука, енглески језик - средњи ниво. Предност имају кандидати са искуством, стручним испитом или лиценцом. Кандидати
могу конкурисати слањем радне биографије на e-mail: info@
vrticadrijana.com. Контакт особа је Данијела Томић Томашевић. Рок за пријављивање на конкурс је 30 радних дана.
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Медицинска сестра - васпитач

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

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 има држављнство Републике Србије, да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Обавеза
полагања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уз одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно диплому и додатка уз диплому о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми и уверење о положеним
испитима, не старије од шест месеци; уверење о положеном
стручном испиту или уверење о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат исти полагао); извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења
полицијске управе, не старије од шест месеци, 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 или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и прпотив човечности и
друигих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;ако кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику-уверење да је положио испит из српског језика методом по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
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Наука и образовање
раду. Сви остали докази су саставни део пријаве на конкурс.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса на адресу установе, поштом или
лично, од 9 до 15 часова, у Дирекцији ПУ, Пожешка 28.

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

Административни референт - архивар
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа.

Инжењер техничког одржавања

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински факултет.

Референт за технику и информатику
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша машинска школа.

Спремачица

на одређено време до једне године
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: 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.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ЗЕМУН“

11800 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155, 3077-449

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: У радни однос може да буде изабран кандидат који
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број
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“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 13/2016
и 2/2017). Кандидати уз попуњени пријемни формулар који
преузимају са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, http:www.mnp.gov.rs
достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду 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; доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из држављанства); оверен
препис извода из матичне књиге рођених; доказ да знају
српски језик. Доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. У року од 8 дана од истека рока за подношење пријаве на конкурс, Конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Писане пријаве доставити лично или поштом на
адресу школе. Ближе информације могу се добити од секретара школе, на број телефона: 011/2618-155.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“

11080 Земун, Добановачка 72
тел. 011/316-7778

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 наведеног Закона о основама система образовања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17), за педагога и психолога, односно лице које је
стекло одговарајуће високо образовање, и то: 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, трансдисциплинарне струдије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, дозвола ( лиценца) за рад
наставника и стручног сарадника, обука и положен испит за
директора школе, најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (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 или 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), држављанство РС, да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Комисија
за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно
обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) биографске податке односно радну биографију; 2) оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; 3) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); 4) обуку и положен испит за
директора школе; 5) потврду да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања односно за лице које
испуњава услове из чл. 122. став 6 Закона о основама система образовања и васпитања, потврду да има најмање 10
година радног искуства у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 6) лекарско уверење - да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) - доставље се пре закључења уговора о раду, 7) уверење да није
покренута истрага, нити да се води поступак пред надлежним
судом (не старије од 6 месеци); 8) уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци); 9) уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 10) извод из матичне књиге рођених; 11) доказ о резултату стручно-педагошког надзора кандидата (извештај просветног саветника); 12) доказ
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора школе; 13) предлог програма рада директора школе. Изабрани кандидат има обавезу да у законском
року положи испит за директора. Пријаве на конкурс подносе се непосредно или путем поште на адресу школе. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона:
011/3167-778.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са трудничког - породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са трудничког - породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Библиотекар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена
директора у првом мандатном периоду
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме 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 кандидат испуњава 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). Уз
пријаву доставити: доказ о стручној спреми - оверена фотокопија дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), уверење да против кандидата није
покренута истрага или подигнута оптужница, потврду - уверење о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања. Кандидати у складу
са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Доказ о испуњавању услова здравствене и психофизичке способности - лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Опште воћарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место доцента за ужу научну област
Наука о конзервисању
на одређено време од 5 година

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Возач

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, средња школа,
КВ возач, радно искуство 1 година, возачка дозвола Б или Ц
категорије. Поред услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају
и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, потврду
о радном искуству на пословима возача и копију возачке дозволе. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат
пре заснивања радног односа дужан је доставити лекарско
уверење и санитарну књижицу. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве
слати искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЧУДЕСНА ШУМА“

11000 Београд, Ђорђа Вајферта 45
тел. 060-448-7794

Васпитач са лиценцом
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме у наведеном
занимању, 12 месеци радног искуства, возачка дозвола Б
категорије, лиценца за васпитача, енглески језик - виши или
конверзацијски ниво. Кандидати треба да пошаљу CV на
e-mail: cudesnasumamail@gmail.com или да се јаве на наведени број телефона у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука, завршен биолошки факултет. 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, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о
ближим условима избора у звање настваника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви Факултета лично или
путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел./факс: 011/8231-366

Професор српског језика и
књижевности

са 22,22% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, а најдуже 1 годину

Професор физичког васпитања

на одређено време до истека мандата
директору школе, а најдуже 4 године
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УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“
15/13) и да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“,
бр.88/2017). Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):
диплому, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс
доставити у року од 8 дана од објављивања конкурса на
адресу школе. За додатне информације обратите се секретару школе на тел. 011/8231-366. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
Милана Ракића 41
тел. 011/308-6971

Наставник српског језика

на одређено време до повратка стално
запосленог са плаћеног одсуства
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати достављају: диплому о завршеним мастер студијама (оверена фотокопија), уверење о
држављанству и пријавни формулар.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „СВЕТИ САВА“

Сушица
38205 Косовска Грачаница

Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: по Правилнику о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, за радно
место професора српског језика може се пријавити кандидат
који је: професор српског језика и књижевности; професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер
филолог из области филолошких наука; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност.

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСТОЛИ: по Правилнику о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, за радно место професора енглеског језика може се пријавити
кандидат који је: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност; дипломирани професор
енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет профил енглеског језика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет) профил енглески језик; дипломирани филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски програм - језик, књижевност и култура).
ОСТАЛО: Кандидат треба уз пријаву на конкурс да приложи
следећа документа: диплому о стеченом стручном образовању - оверену фотокопију; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија
уверења); извод из матичне књиге рођених, не старије од 6
месеци (оверена фотокопија извода). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава“ Сушица, 38205
Косовска Грачаница.

Ч АЧ А К
СРЕДЊА ШКОЛА
„ДРАГАЧЕВО“ - ГУЧА
32230 Гуча, Репубике бб

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка одсутног
запосленог са одсуства са рада ради неге
детета

Наставник филозофије

за 45% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и услови предвиђени Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 15/2013,
11/2016 и 2/2017) и услови предвиђени Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - I, 13/2016 - II, 2/2017 - I и 2/2017 - II);
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 на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у
делу Ново на сајту), кратку биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству, извод из казнене евиденције, уверење
да се против кандидата не води истрага или кривични поступак, извод из матичне књиге рођених, очитану личну карту,
остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Доказ из тачке 2 подноси се пре закључења
уговора о раду. Претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, по окончању конкурса за кандидате који су ушли у ужи
избор. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са
доказима о испуњености услова огласа достављају се путем
поште или лично на горенаведену адресу. Одлука о избору
кандидата биће донета у законском року. Ближа обавештења
могу се добити на телефон 032/854-144.

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА
32000 Чачак, Стоје Тошић 23
тел. 032/330-323
тел/факс: 032/330-306

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 ст.
1 и 2 и чланом 122 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), и
то: да поседује одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања стечено за наставника у подручју рада: туризам и угоститељство,
производња и прерада хране и хемија, неметали и графичарство, за педагога и психолога, и то: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
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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;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; да је прошао 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;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испита за лиценцу; доказ о обуци и
положеном испиту за директора установе (уколико кандидат
поседује такав документ, а ако не дужан је да положи испит
за директора у року од две године од дана ступања на дужност); потврду да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике
Србије и извод из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику);
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела (издат по објављивању конкурса); доказ да
није осуђиван за привредни преступ по Закону о основама
система образовања и васпитања, (овај доказ достављају
само кандидати који су раније вршили дужност директора
установе - издат по објављивању конкурса); доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак или истрага за
наведена кривична дела (издат по објављивању конкурса);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај
просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); резултат стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања школе (овај
доказ достављају само кандидати који су раније вршили дужност директора установе). Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора дужан је да у
року од две године од дана ступања на дужност положи испит
за директора. Доставити радну биографију са кратким прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, доставити
школи на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора” или лично у секретаријату школе, у
периоду од 9 до 13 часова, сваког радног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
лично или путем телефона: 032/330-323.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
32300 Горњи Милановац
Вука Караџића 4

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано лице
које има: 1) одговарајуће високо образовање за васпитача
или стручног сарадника: ако је стекло високо образовање за
васпитача или стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), 1. студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета: 2. студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; лице из става 1 алинеја 1 тачка 2 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; 2. дужност
директора може да обавља и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или

Бесплатна публикација о запошљавању

вишим образовањем; 2) да има одговарајуће радно искуство
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања: кандидат
са високим образовањем другог степена мора да има осам
година рада на пословима васпитања и образовања у предшколској установи након стицања одговарајућег образовања;
кандидат са високим образовањем првог степена или вишим
образовањем мора да има десет година рада на пословима
васпитања образовања у предшколској установи након стицања одговарајућег образовања; 3) да има дозволу за рад
васпитача или стручног сарадника, лиценцу; 4) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ:
лекарско уверење које издаје надлежна здрвствена установа
доставља кандидат који је изабран за директора, а пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама); 5) 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
(доказ: извод из казнене евиденције), као и уверење привредног суда да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за
директора 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 предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела из тачке 5 овог конкурса
(доказ: уверење основног и вишег суда да против кандидата
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак); 6) да има држављанство Републике Србије: не може бити старије од 6 месеци; 7)
да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику на коме се обавља васпитно
образовни рад - доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; 8) да има
обуку и положен испит за директора. Кандидат изабран за
директора установе који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност. 9) Резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - доставља лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 10) Комисија за избор
директора обавља интервју са кандидатима. 11) Уз пријаву
на конкурс кандидат за избор директора доставља биографију и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (дипломе стечене
у бившим југословенским републикама до 27. априла 1992.
године, у Републици Црној Гори до 16. јуна 2006. године,
морају имати решење министра којим се потврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова васпитача или стручног сарадника, као и за образовање стечено
у исностранству; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за васпитача или
стручног сарадника; потврду о радном искуству у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стицања одговарајућег обаразовања, доказ о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, доставља
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику на коме се обавља васпитно-образовни рад,
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
доставља кандидат који је изабран за директора, а пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Извештај
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања доставља лице које се пријавило на конкурс, а
које је претходно обављало дужност директора установе. Ако
кандидат не достави доказе тражене у тачкама 5 и 6 овог конкурса, установа ће прибавити по службеној дужности. Директор установе бира се на период од четири године. Мандат
директора тече од дана ступања на дужност. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са потребном документацијом доставити у два примерка (у оригиналу
или овереној фотокопији) на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава за избор директора - не отварати”, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 22.11.2017.
године, поништава се у целости.

ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35222 Глоговац
тел. 035/8276-011

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: може се пријавити кандидат који испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/17), да има одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/17), за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора (изабрани кандидат који нема положени
испит за директора дужан је да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност), најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о испуњености услова да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о међусобним правима и обавезама. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, комисија цени доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Доставити: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе;
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, не старије од 6 месеци; оверен препис уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (дозволи за рад), не старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (пријава која не буде
садржала уверење о положеном испиту за директора школа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора
школе), не старије од 6 месеци; потврду о радном искуству најмање осам година радног искуства у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
уверење да се против кандидата не води истрага, нити је
подигнута оптужниоца код надлежног суда, не старије од 6
месеци; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, 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 са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању, не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених са холограмом; доказ о резултату стручно-педагошког 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;
уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора, не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 15
дана од објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Вук Караџић“ у Глоговцу, Јагодина.

Национална служба
за запошљавање

29.11.2017. | Број 753 |
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ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Методика наставе
математике
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, студент
докторских академских студија у области за коју се бира, који
је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 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 (оригинал или оверена фотокопија), 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.

КИКИНДА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕРВО МИХАЉ”

23325 Падеј, Маршала Тита 45
тел. 0230/75-509, 75-773
тел/факс: 0230/75-509
e-mail: ospadej@mts.rs

Директор

на мандат од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се
пријави кандидат који поред општих услова утврђених законом испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или да има високо образовање, на основним студијама у трајању најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника, за педагога и психолога; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога
или педагога, односно положен стручни испит; да има обуку
и положен испит за директора установе (уколико нема, дужан
је да савлада обуку и положен испит за директора на начин и
у роковима које пропише министар); да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања и васпитања; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик); да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци; оверену фотокопију или препис уверења о положеном стручном испиту за наставника или педагога или психолога или испиту за лиценцу, потврду о стеченом радном стажу
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у области образовања и васпитања од послодавца где га је
стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност
којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен
и време трајања рада из области образовања и васпитања);
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе; уверење о радном стажу у области образовања
и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - од надлежне службе
медицине рада издат у претходних 6 месеци; уверење надлежног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага,
уверење о неосуђиваности из МУП-а, као и уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ; уверење о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверену фотокопију, издато у претходних 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверену фотокопију потврде или уверења о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; оригинал или оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или оригинал или оверену фотокопију потврде или уверења о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
радну и животну биографију, својеручно потписане; оквирни
план рада за време мандата; попуњен формулар за пријаву на
конкурс који се налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; фотокопију или испис личне карте. Уколико кандидат поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду, доставља извештај просветног саветника
(оригинал или оверена фококопија). Уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену копију). Доказ о образовању 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. Пријаве са
приложеном документацијом слати на адресу: 23325 Падеј,
Маршала Тита 45, са назнаком „Конкурс за избор директора” не отварати. Рок за подношење пријаве је 15 дана, рачунајући
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ГИМНАЗИЈА
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ
И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29
тел. 028/425-334

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање дозволе за рад (лиценце); 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге рођених),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију докумената о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о
радном искуству, доказ о неосуђиваности, кратку биографију,
доказе о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), а уколико се на конкурс јави лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве
са кратком биографијом и потребним документима послати на
адресу: Гимназија друштвено-језичког и природно-математичког смера, Косовска Митровица, Лоле Рибара 29. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 028/425-334.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34220 Лапово, Косовских јунака 10
тел. 034/850-050

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ бр. 751,
дана 15.11.2017. године, поништава се за следећа
радна места: психолог, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана са 50% радног
времена и секретар, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана. У осталом делу
конкурс је непромењен.

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

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Фармакологија и токсикологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне
области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне
области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Гинекологија и
акушерство
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне
области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 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 медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и
у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

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

Истраживач сарадник за ужу научну
област Епидемиологија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.

Истраживач сарадник за ужу научну
област Фармакологија и токсикологија
на одређено време 4 године
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Наука и образовање
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.

Истраживач сарадник за ужу научну
област Фармацеутска биотехнологија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу
научну област Оториноларингологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине
са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске
академске студије.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Закона о научноистраживачкој делатности (“Сл. гласник РС” бр.
110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију, потврду о уписаним докторским студијама у
текућој школској години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих
публикација, у складу са упутством које се налази на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања.

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

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

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

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

Наставник разредне наставе

у Основној школи „Свети Сава“ у
Баточини, у издвојеном одељењу школе
у Кијеву, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник енглеског језика и
књижевности

у Основној школи „Свети Сава“ у
Баточини, у издвојеном одељењу школе
у Брзану, Кијеву и Доброводици, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за 60% радног
времена
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.

Бесплатна публикација о запошљавању

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 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 наставник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу); 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 способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве доставити на горенаведену адресу или предати лично у школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 034/6841-402.

К РА Љ Е В О
ОШ “РАШКА”

36350 Рашка, Омладински центар 3
тел. 036/736-026

Наставник математике

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доставља се пре закључивања уговора о раду);
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 васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на интернет страници Министарства просвете, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Наставник кларинета

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

Наставник флауте

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

Наставник солфеђа

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чл. 139 Законом
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр.88/17): да има одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); 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 РС; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати треба да доставе: пријавни формулар, који
попуњавају на званичној страници Министарства просвете,
науке и тех. развоја, да исти одштампају и заједно са овереном копијом дипломе о стеченом образовању, уверењем
да против њега није покренут кривични поступак и да није
покретнута истрага, уверењем о држављанству, доказом да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, достављају на адресу: Музичка школа „Стеван
Мокрањац”, 36000 Краљево, Топлице Милана 2 (лично или
поштом) са назнаком „За оглас“. Ближи услови у погледу
степена и врсте образовања наставника за послове за које
је оглас расписан предвиђени су Правилником о степену и
врсти образовања наставника стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју
рада култура, уметност и јавно („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017). Фотокопије докумената морају бити оверене. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ”
36000 Краљево, Јована Дерока 2
тел. 036/359-630

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће образовање: стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да је стекао звање из члана 3 став 1
тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних них сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017), 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; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду); 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 породи-
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ци, 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 (обавезно достављају 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). Уз пријаву
на конкурс кандидат прилаже: уверење о држављанству (оригинал или оверену копију), не старије од 6 месеци; оригинал
или оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију).
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са потребном документацијом,
доставити лично, или поштом на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе доказе о испуњености
услова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Комисија сачињава листу кандидата у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 036/359- 630.

КРУШЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да приложи: одштампани пријавни формулар; оверену копију дипломе о стеченом образовању; уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе о неосуђиваности за кривична
дела наведена чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију); доказ о
знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику). Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са пратећом
документацијом слати у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Општина Брус

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1) да има одговарајуће образо-
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вање прописано Законом и Правилником којим се прописује
степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености горенаведених услова, и то тачке 1,
3-5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2
прибавља се пре закључења уговора.
ОСТАЛО: Наставник у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјал. 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 областин или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из тачке 1 подтачке 1 одељка”остало” мора да има завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за
одговарајуће предмете односно групу предмета. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјал. струковне студије),
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију (поред горенаведене документације и извод из матичне књиге рођених), у овереној копији и
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не враћају
кандидатима. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16230 Лебане, 19. август 3

Педагошки асистент

на одређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 и 88/17) кандидат треба
да има одговарајуће образовање - VI степен стручне спреме,
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Сл. гласник“ бр.
11/2012 и 15/2013). Кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања; да зна српски језик а и језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци) или оверену фотокопију; извод из матичне књиге
рођених или оверену фотокопију; доказ о неосуђиваности;
уверење о здравственој способности се подноси пре закључивања уговора о раду. У току поступка одлучивања о избору
кандидата надлежна Национална служба за запошљавање
врши проверу психофизичких способности кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

www.nsz.gov.rs

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
16210 Власотинце
Михајла Михајловића 1
тел. 016/875-147

Наставник српског језика и
књижевности

са 61% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: одговарајуће виоко образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године по прописима који су
утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен
и врста образовања морају бити у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, 11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио
испит из педагогије или психологије или положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малололетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да
поседује одговарајуће образовање - оверену фотокопију
дипломе о завршеном образовању са исправом (додатак
дипломи или потврда факултета), којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу; доказ
да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија не старије од шест
месеци); 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 (уверење МУП-а не старије од шест
месеци); доказ да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома
издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило испит из српског језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија);
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. У складу са чланом 155 став 1
и 2 у вези са чланом154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Ново
на сајту“), а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају установи. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на горенаведену адресу. Након истека рока за
достављање пријаве није могуће доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Сва потребна обавештења могу се
добити код секретара школе, на број телефона 016/875-147.
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља лице које има образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, 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. Дужност
директора предшколске установе може да обавља и лице
које има: одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Услови: 1) да лице има одговарајуће образовање; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Наставник, васпитач и стучни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. године. Пријава на конкурс
за избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се установи. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Потребна документација:
оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту или
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверена фотокопија потврде
којом се доказује да кандидат има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања; оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављансту
Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверена фотокопија
потврде или уверења о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављансту Републике
Србије; оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело и оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног Привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности у складу са Законом и Правилником.
Уверења под тачком 8 не смеју бити старија од дана објављивања конкурса Уколико кандидат поседује доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду доставља извештај просветног саветника (оригинал или оверену копију). Уколико
се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену копију).
Неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“
15303 Тршић
тел. 015/868-323

Наставник географије

са 35% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: да има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017); да има одговарајући степен и врсту образовања прописану у чл. 3 ст. 1 тач.
7 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/201, 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 (изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017); да има држављанство РС; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад (кандидат доставља само ако одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: одштампани пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја), кратку биографију,
уверење о држављанству РС - оригинал или оверена копија
не старија од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, доказ да
нису осуђивани правоснажном преесудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) уверење МУП, оригинал или оверена копија не старија од 6
месеци; уверење суда да се против кандидата не води истрага или кривични поступак, оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци. Пријаве са доказима о испуњености
услова огласа доставити на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

НИШ
МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани педагог,
професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог, мастер педагог. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидат треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ доставити пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17);
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на ком се остварује васпитно - образовни рад. Доказ о
образовању, доказ о неосуђиваности и доказ о држављанству
РС доставити уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне
књиге рођених. Документа се достављају у оригиналу или у
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Професор/наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
повратка радника са функције директора
и помоћника директора
3 извршиоца

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 (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело из члана 139. став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чл. 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају: 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 одговарајућем образовању;
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о
броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ
о положеним испитима из педагогије или психологије); уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење
МУП-а); доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику). Закон по чл. 142 ст.
2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, наставник је у обавези да стекне у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
функције помоћника директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017): професор биологије; дипломирани биолог;
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани
биолог, смер заштите животне средине; професор биологије
и хемије; дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије; професор биологије - географије;
професор биологије - хемије; професор биологије - физике;
професор биологије - информатике; професор биологије
- математике; дипломирани професор биологије - мастер;
дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер;
дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије
и географије; мастер професор биологије и хемије; лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије биологије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр 88/17);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву доставити: краћу биографију са адресом и контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију), доказ о неосуђиваности. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурсну комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Наставник физичког и здравственог
васпитања

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка наставника са
функције помоћника директора школе
29.11.2017. | Број 753 |
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Наука и образовање
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава
и услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи у складу са чланом
3 став 1 тачка 12; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да испуни услове прописане чл.
140 ст. 1 и 2 и чл. 141 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања. У складу са чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 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 попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства (www.mpn.gov.rs), који се одштампан доставља
школи заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на
конкурс поднети краћу биографију и доказе о испуњености
услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране
надлежног органа, следећих докумената): извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум издавања); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
дипломУ о стеченом одговарајућем образовању; ако је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу, уверење о
истом; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); доказ да није осуђиван према чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања. Закон
по чл. 142 ст. 2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник стекне у року од једне, а највише 2 године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена, на одређено
време до повратка наставника са
функције помоћника директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 и 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће
образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета, у складу са чланом 2 тачка 11; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора
да испуни услове прописане чл. 140 ст. 1 и 2 и чл. 141 ст.
2 Закона о основама система образовања и васпитања. У
складу са чл. 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете (www.
mpn.gov.rs), који се одштампан доставља школи заједно са
потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс поднети
краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал,
препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа,
следећих докумената): извода из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу, без обзира на датум издавања), уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; ако је кандидат положио стручни
испит или испит за лиценцу - уверење о истом; доказ о знању
језика на ком се изводи образовно - васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да није осуђиван према чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Закон по чл. 142 ст. 2
дозвољава да доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник стекне
у року од једне, а највише 2 године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Екологија и заштита
животне средине

на Департману за биологију и екологију,
на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор наука - еколошке науке. 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).

ОШ “СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб
тел. 018/233-891

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно високо образовање стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходно да су завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета) или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника;
поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту
лиценцу на поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора школе положи у року од две године од
дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично длео 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; најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања у установи за
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за директора
школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на
студијама у трајању од три године, или више образовање, за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, обуку
и положен испит за директора школе и најмање десет година
рада на пословима васпитања и образовања у установи на
пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу, поштом или лично
у канцеларији секретара школе сваког радног дана од 8 часова до 15.30 часова. Конкурсна документација мора бити уредно спакована, са назнаком “За конкурс за избор директора”, са
основним подацима лица које документацију предаје. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ
о држављанству (оригинал или оверен препис/фотокопије
уверења о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе

о стеченом образовању; доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стучном испиту; потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања; оцену
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), а уколико се на конкурс
јавило лице које је претходно обављало дужност директора
школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат
поседује); доказ о неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично длео 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; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са ученицима; радну биографију са доказима о стручним и
организационим способностима; оквирни план рада за време
мандата.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18

Радни терапеут
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште
услове: одговарајуће образовање, одговарајуће медицинско
више образовање, односно одговарајуће медицинско високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од 3 године и стечено звање виши радни терапеут, односно струковни
радни терапеут; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о неосуђиваности за горенаведена кривична дела;
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана
конкурсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом неће
се узимати у разматрање. На сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја постављен је формулар који
се попуњава приликом пријављивања на конкурс за пријем
у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу
Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc. Пријаве
слати на горенаведену адресу.
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Наставник физичког васпитања

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Машине алатке, технолошки
системи и аутоматизација поступака
пројектовање

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови радног места: кандидати морају да
имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије и да знају језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу
образовања: одговарајуће високо образовање 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. Одговарајуће образовање подразумева и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Стечено звање: професор
физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе;
професор физичке културе; професор физичког васпитања дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког
васпитања кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну докуметацију: оверену копију дипломе, уверење из казнене евиденције МУП-а
о неосуђиваности и уверење о држављанству (оригинал или
оверену копију). Доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије,
односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за
лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач 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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Психолошку процену способности за рад са децом у
ученицима извршиће Национална служба за запошљавање,
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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на одређено време од 5 година

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике
и рачунарства, 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
област Производни и услужни системи,
организација и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економске струке,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Сценска архитектура,
техника и дизајн - сценска
архитектура и техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке,
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
2 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.

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Механика
флуида, хидропнеуматска, гасна и
нафтна техника
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

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.

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. Сви кандидати треба
да попуне електронски образац са подацима о кандидату који
се налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje)
и исти пошаљу не и-мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде
и сл. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана
ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, за сваки конкурс посебно.

ПАНЧЕВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/2352-615

Наставник групе предмета
електротехника

на одређено време до повратка одсутног
радника са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике или дипломирани инжењер електротехнике - мастер. Уз пријаву потребно је приложити: краћу биографију са кретањем у служби,
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер специјалистичке академске студије или специјалаистичке струковне студије), у складу са прописом који уређује
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, доказ о адреси на којој станује кандидат (као доказ
овог услова кандидат може доставити било који документ
издат од надлежног органа), доказ о знању српског језика
(ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању
на српском језику не треба да доставља додатне доказе за
овај услов), уверење о држављанству РС. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави уверење о здравственој способности за рад. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичке способности. Право на учешће на конкурсу нема кандидат
који је осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна у трајању од најмање
три месеца или које је осуђено за: кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или за кривично дело давања или
примања мита; за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја против
човечности и других добара заштитићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију, ни лице за које је
у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање,
о чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати на
адресу: 26000 Панчево, Максима Горког 7. Информације на
телефон 013/2352-615. Напомена: на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја постављен је формулар који се попуњава приликом пријављивања на конкурс за
пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу
„Ново на сајту“, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА РАДИЋ”

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Рачунарска
техника и рачунарске комуникације

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511, факс: 013/752-246

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике
и рачунарства, услови прописани чланом 83 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.

за 44,44% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време
за попуњавање слободног радног места,
а најдуже до 31.08.2018. године

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 22.11.2017.
(број 752) исправља се у делу услова конкурса и
исправно треба да гласи: Избор у звању сарадника
у звању сарадника у настави за ужу научну област
Термотехника и термоенергетика и управљање
енергијом на одређено време у трајању од 1 године,
почев од дана ступања на снагу уговора о раду.

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

за 33% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време
за попуњавање слободног радног места,
а најдуже до 31.08.2018. године

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 1 године, са 30%
радног времена
4 извршиоца

Наставник математике

Наставник руског језика
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Наука и образовање

Наставник енглеског језика

за 20% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време
за попуњавање слободног радног места,
а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник физике

за 90% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време
за попуњавање слободног радног места,
а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник техничког и информатичког
образовања
за 20% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време
за попуњавање слободног радног места,
а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник грађанског васпитања

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

Библиотекар

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

Шеф рачуноводства

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

Домар

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

Помоћни радник

на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа на
неодређено време за попуњавање
слободног радног места, а најдуже до
31.08.2018. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник Републике Србије”, бр. 88/17); да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених - оверену фотокопију; доказ о неосуђиваности, попуњен пријавни формулар.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурсну комисију”, у року од 8 дана од
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Петровац на Млави, 12305 Мелница
тел. 012/348-570
e-mail: skolamelnica@gmail.com

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидати за наставника ликовне културе треба да
испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи - за
предмет ликовне културе („Сл. гл. РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), да испуњавају услове
прописане чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања; став 1 - 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) 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; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључивања уговора о раду. Кандидати попуњавају
формулар на званичној страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс
слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 12305 Мелница.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац
Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Оглас објављен 08.11.2017. године допуњује 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.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 012/541-156

Помоћни наставник практичне наставе
и вежби и помоћник магационера

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде приљено
лице под условима прописаним Законом, и то ако: има одговарајуће образовање, тј. средње образовање у трајању од
четири године, образовни профили: техничар за пејзажну
архитектуру, техничар хортикултуре или пољопривредни
техничар; има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик. Кандидат уз попуњен пријавни

формулар који преузима са званичне интернет странице
Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци);
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова као доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уврење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
у школи или путем телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

СРЕДЊА ШКОЛА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор филозофије

на одређено време до повратка раднице
са боловања, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме по Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији. Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава посебне
услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији и остале услове прописане чланом 139-140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017).
ОСТАЛО: 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са
попуњеним пријавним формуларом достављају Средњој школи у Великом Градишту. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве
слати на адресу школе: Средња школа у Великом Градишту,
12220 Велико Градиште, Житни трг 4, са назнаком „За оглас”.
Контакт телефон: 012/663-131.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ“
Кратово
31337 Прибојска Бања

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за радно место директора треба да
испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да поседује високо
образовање - има високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању, 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, за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да је прошао обуку и има дозволу
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Наука и образовање
за рад директора; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
образовања, изузетно ако се на конкурс не пријави ниједно
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став
1 и 2, дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора и најмање 10 година рад у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог образовања; 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; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на итернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампан приложе уз конкурсну документацију; оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију о положеном стручном испиту
(лиценци); потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених; уверење да се код основног суда
не води кривични поступак и да се пред вишим јавним тужилаштвом и основним јавним тужилаштвом не води истрага и
не спроводе истражне радње - не старије од 6 месеци; доказ о
знању српског језика уколико образовање није стечено на српском језику; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад (уверење) не старије од 6 месеци;
радну биографију; оквирни план рада за време мандата. 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. Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за рад директора школе сматраће се потпуном, с
тим што је изабрани кандидат дужан да положи испит у року
од две године од ступања на дужност, у складу са законом. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова, уз
назнаку „Конкурс за директора”, доставити на адресу: ОШ „Благоје Полић“ Кратово, 31337 Прибојска Бања. Све информације
могу се добити код секретара школе на телефон 033/46-048.

ПРОКУПЉЕ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-024

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 108/2015), односно које има: одговарајуће високо
образовање 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 (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да
испуњава услове за наставника средње стручне школе за подручје рада: економија, право и администрација и трговина,
угоститељство и туризам, за педагога или психолога; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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

Бесплатна публикација о запошљавању

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, да има дозволу за рад - лиценцу
за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора установе - изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност; најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију дозволе за
рад, односно оверену копију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном искуству,
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, уверење
надлежног привредног суда да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу дужности; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); доказ о знању српског језика,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ да има обуку и положен испит за директора
установе (пријава уз коју није приложен овај доказ неће се
сматрати непотпуном); уколико се на конкурс пријави кандидат који је претходно обављао дужност директора школе
дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања
у служби са биографским подацима. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о
испуњености услова подносе се на адресу: Економска школа
Куршумлија, Карађорђева 2.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/271-373

Наставник хемије

на одређено време до повратка
запослених са боловања, са 120%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 139,
140, 143 и 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),
према одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013) и
остале опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат
треба да има одговарајуће образовање, психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
фотокопију личне карте, оверену фотокопију додатака дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. У поступку одлучивања о избору по конкурсу
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности, у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће Национална служба за послове запошљавања. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узети у обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва додатна
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивљња у публикацији „Послови”.

Национална служба
за запошљавање

СМЕДЕРЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
11320 Велика Плана
Војводе Мишића 3
тел. 026/513-859

Наставник теоријске наставе за
предмете Књиговодство и економика и
Организација предузећа
са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски
програм Англистика; студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка
запосленог са одсуства

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дипломирани
инжењер машинства; професор машинства; мастер инжењер
машинства, претходно завршене студије првог степена основне академске студије у области машинског инжењерства.
ОСТАЛО: услови прописани чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидат треба
да има одговарајуће високо 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 (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; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи, и то: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом одговрајућем образовању, уверење да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело прописано чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци), уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Секретар

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 правних наука у складу са чланом

29.11.2017. | Број 753 |

35

Наука и образовање
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-ZAKONKURISANJE.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 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 “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/476-10-78

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме за рад наставника у основној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1
тачка 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс а доказ из
става 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства и одштампаног
заједно са потребном документацијом о испуњености услова доставе установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
026/4761-699 (секретар) или 026/4761-078 (директор).

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

Радник на одржавању хигијене

на одређено време до повратка радника
са боловања
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 најмање основно образовање. 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 је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
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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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог радника преко 60 дана, за
рад у издвојеном одељењу у Шалинцу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно
ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнуће,
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. Докази о испуњености услова
из става 1 тачка 1, 3-5 овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Попунити пријавни формулар који
се може скинути са званичне Интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и доставити са осталом
документацијом. Рок за достављање молби је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе преко телефона: 026/641-290.

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269, тел./факс: 026/514-059
e-mail:gimplana@verat.net

Наставник француског језика
са 45% радног времена

Наставник латинског језика

са 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат
за радно место наставникА треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013): за
наставника француског језика (профессор односно дипломирани филолог за француски језики књижевност; мастер
филолог (студијски програм или главни предмет, односно
профил Француски језик и књижевност); за наставника
латинског језика: професор класичне филологије; дипломирани класични филолог; мастер класични филолог; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Кандидат су дужни да доставе следеће
доказе: оверену копију дипломе, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); потврду, односно уверењу о стечених најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, односно
уверење или одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Кандидат је дужан да пре закључења уговора достави
лекарско уверење, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

www.nsz.gov.rs

Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104, 026/516-913

Кувар

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, стручна спрема куварске струке; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које изречена безусловна
казна затвора у трајању најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе 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 дискримитарног
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: одштампани
пријемни формулар са интернет странице Министарсва просвете, уверење о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
извод из матичне књиге венчаних ако је дошло до промене
презимена, краћу радну биографију. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Уверење о здравственој способности
изабрани кандидат доставиће након одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду.

Спремачица

на одређено време ради за мене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, основно
образовање; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом, поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања или давања мита, за кривично дело из групе 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 дискримитарног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: одштампани пријамни
формулар са интернет странице Министарства просвете,
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчани,х ако је дошло до промене
презимена; краћу радну биографију. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Уверење о здравственој способности
изабрани кандидат доставиће након одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије) или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач, у складу са Законом; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом, поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које изречена безусловна казна затвора у трајању најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе 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. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс
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Наука и образовање
приложити: одштампани пријемни формулар са интернет
странице Министарства просвете; уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних ако је дошло до промене презимена; краћу радну биографију. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Уверење
о здравственој способности изабрани кандидат доставиће
након одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, лице које
има средњу медицинску школу васпитачког смера образовање и лице које има одговарајуће више, односно високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог
узраста - васпитач; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривичнодело за које изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из
групе 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 дискримитарног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Неблаговерене непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: одштампани пријемни формулар са интернет странице Министарсва просвете; уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних ако је дошло до промене презимена;
краћу радну биографију; доказ о неосуђиваности прибавља
установа; уверење о здравственој способности изабрани кандидат доставиће након одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве послати на адресу: Предшколска установа
„Дечје царство”, Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“
11325 Марковац, 8. октобар 10
тел/факс. 026/4861-006, 4861-030
e-mail: osmarkovac@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови” 08.11.2017.
године, поништава се за радно место наставник
физике, на одређено време, са 90% радног времена.

СОМБОР
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др РУЖИЦА РИП”
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава
услове прописане чл. 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017). Дужност директора школе може да
обавља лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника средње стручне школе за подручје
рада здравство и социјална заштита, за педагога и психолога
(наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање): 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије 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
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предмет, односно групу предмета; 2. дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. обуку и положен испит
за директора установе; 4. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. 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 - одговарајуће уверење прибавља школа по службеној дужности; 7.
држављанство Републике Србије; 8. зњање српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, Директору који не положи испит у року од две године од
дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Докази
о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс. Уз
пријаву на конкурс за избор директора школе, кандидати подносе: биографске податке, односно радну биограифју; оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника средње стручне школе за подручје
рада здравство и социјална заштита, за педагога и психолога; оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (испит за лиценцу, односно стручни
испит); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
директора установе; оригинал или оверену фотокопију уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (потврде, решења, уговори или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал
или оверену копију доказа о неосуђиваности правоснажном
пресудом (тачка 6 из услова конкурса), издат од полицијске
управе или суда (не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс); оригинал или оверена фотокопија доказа
да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела из чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања
(“Сл.гласник РС” бр. 108/2015) - у даљем тексту: Правилник,
а у складу са чланом 7 став 5 Правилника; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); оригинал извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију доказа о знању српског језика и језика
на којем остварује образовно-васпитни рад; диплома о стеченом средњем, вишем или високом образовању, или потврда о
положеном испиту из језика по програму одговарајуће високошколске установе; оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора - извештаји просветног саветника (уколико је над његовим радом вршен стручно-педагошки
надзор, кандидат је дужан да достави извештај); уколико се
на конкурс пријави лице које је претходно обаљало дужност
директора установе дужно је да поред претходно наведеног
доказа о стручно-педадгошком надзору, достави и резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (оверена фотокопија). Кандидат за директора
установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из
чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања, а у складу са чланом
7 став 5 Правилника. Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова
за избор директора прописаних чл. 122 став 5, чл. 139 и чл. 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
а који су наведени у делу „Услови за избор директора”. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријава се подноси непосредно
или путем препоручене поште на адресу школе, са назнаком
„Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве комисија неће разматрати. О резултатима конкурса
Школски одбор ће обавестити лица која су се пријавила на
конкурс након пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја.
Права, обавезе и одговорности директора школе утврђују се
посебним уговором о међусобним правима и обавезама, без
заснивања радног односа.

ШАБАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 2

Оглас објављен у публикацији „Послови” 08.11.2017.
године поништава се за радно место: наставник
физичког васпитања, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана, са 40% радног
времена.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајуће високо образовање, у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17); да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе
надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. ласник РС”
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017); доказ о познавању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИКА МИТРОВИЋ”

15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел. 015/7786-145

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, тј. до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: Кандидати за педагошког асистента треба да
испуњавају следеће услове: 1. да имају средње образовање,
2. да имају завршену обавезну уводну обуку за педагошког
асистента; 3. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о
томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду); 4. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
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условна 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; 5. да имају
држављанство Републике Србије; 6. да знају српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом
средњем образовању; сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента издатог од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству - оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење из МУП-а); доказ да знају српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик
(диплома издата и стечена на српском језику или уверење
одговарајуће високошколске установе да је лице положило
испит из српског језика оригинал или оверена фотокопија).
Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став
1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Пријаве са доказима
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Мика Митровић”, 15350 Богатић, Војводе Степе 4. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 015/7786-145.

УЖИЦЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних срадника и помоћних
наставника у стручној школи („Сл. глсаник РС - Просветни
гласник РС”, бр 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11,
9/13). Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, на конкурс приложити и одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност прописаних услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о неосуђиваности, потврду о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не
враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се
разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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УМЕТНИЧКА ШКОЛА

31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095, 518-982

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове предвиђене
Законом о раду чл. 24, 25, 26 и чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: 1. да имају одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС”), бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да имају 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да су држављани Републике Србије; 5. да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву
на конкурс, доказ из тачке 2 подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве са одговарајућом документацијом доставити на
адресу: Уметничка школа, Ужице, Велики парк 3, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У УЖИЦУ

дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 овог Закона за наставнике те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 1, 3-5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број
88/2017); да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад и да има положен испит за директора. Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографске послове, односно радну биографију, копију личне карте (или очитану личну
карту), оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
образовању, оверен препис уверења о положеном испиту,
лиценцу за наставника, педагога или психолога; потврду
о раду у области образовања и васпитања након стеченог
образовања и васпитања да кандидат има најмање 8 година
односно 10 година (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности из казнене евиденције (не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених у новом образцу; уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага нити је
подигнута оптужба (не старије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци). Напомена: настава се изводи само на албанском језику,
кандидати који су стекли образовање на српском језику треба
да доставе доказ о знању албанског језика (уверење да су
положили испит из албанског језика са методиком). Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве доставити на адресу ОШ
„Миђени“ бб 17529 Муховац, са назнаком “Пријава на конкурс
за директора” или доставити лично код секретара школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара
школе путем телефона: 063/8169-975. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВРШАЦ

31000 Ужице
Трг Светог Саве 34

Наставник за избор у звање предавача
за ужу научну област Машинско
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско звање
магистра техничких наука из области у коју се бира, завршен
машински факултет, објављени стручни и научни радови,
способност за наставни рад и педагошко искуство у високом
образовању. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе биографију, оверену фотокопију дипломе о магистратури и завршеном факултету, списак научних и стручних радова, доказ о
педагошком искуству. Услови за избор прописани су Законом
о високом образовању, Статутом школе, Правилником о организацији послова и систематизацији радних места и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаву на
конкурс, биографију и списак објављених радова доставити
на CD-у, уређено у MS Word-у и у штампаној форми. Пријаве
на конкурс се достављају у року 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу школе.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА “МИЂЕНИ”
Село Муховац
17529 Муховац
тел. 063/8169-975

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” број 88/2017). За директора школе може бити
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање, и
то: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени
гласник РС” број 88/2017); на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. серптембра 2005. године и најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог Закона,

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које,
поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава
и посебне услове прописане одредбом чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
бр. 88/2017), и то: 1) да има одговарајуће образовање које
је прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017): професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог
и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани биолог - смер заштите животне средине; дипломирани биолог еколог; дипломирани професор биологије и хемије; професор
биологије - географије; професор биологије - хемије; професор биологије - физике; професор биологије - информатике;
професор биологије - математике; дипломирани професор
биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне
средине; мастер биолог; мастер професор биологије; мастер
професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије; лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије
биологије; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу), за оне који ово образовање поседују а за оне који
не поседују, закон по члану 142 став 2 дозвољава да је ово
образовање наставник обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
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за полагање испита за лиценцу; 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 родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању образовања 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 Еврпоским системом преноса бодова издат од
стране високошколске установе, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно положеном испиту за лиценцу, за оне кандидате који то поседују; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 (уверење из
МУП-а- не старије од 6 месеци), доказ о држављанству (уверење које није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе) и извод МКР (са холограмом). Доказ о испуњености
услова под редним бројем 2 (лекарско уверење) кандидат
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/ фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс”.

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
23204 Стајићево
Тозе Марковића 26

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 10%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС),
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140,
142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1) да има одговарајуће образовање,
и то: А) високо образовање на студијама II степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Изузетно наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама I степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 3
године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и
стручни сарадник мора имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Сматра се да наставник, васпитач 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 члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице
које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља:
приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног
односа у установи); лице које испуњава услове за наставника,
васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим
ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у
установи); лице које је засновало радни однос на одређено
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи); сарадник у
предшколској установи ако има образовање из члана 142
Закона); педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у
првом циклусу основног образовања и васпитања могу да
изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег страног језика,
2) професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог,
односно професор језика и књижевности, 4) дипломирани
школски педагог или школски психолог, 5) дипломирани
педагог или дипломирани психолог, тачке 6)-8) (брисане), 9)
лице које испуњава услове за наставника предметне наставе
у основној школи, а које је на основним студијама положило
испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10) професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, 11) професор разредне
наставе, који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност
програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира, 12) дипломирани библиотекар
- информатичар, 13) мастер филолог, 14) мастер професор
језика и књижевности, 15) мастер учитељ, 16) дипломирани
учитељ - мастер, 17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ
- Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
19) мастер библиотекар - информатичар. Лица из става 2 тач.
2), 4), 5), 6), 9), 12), 13) и 16) која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на

нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2.
тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису
завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри
универзитета у Србији, или међународно признатом исправом
за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за
извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног
образовања и васпитања из става 2. овог члана имају мастер
професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно мастер учитељ, односно
дипломирани учитељ-мастер, односно професор разредне
наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предеметној настави са положеним испитом
Б2. Кандидат треба: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни
формулар; доказ о одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију дипломе/уверења траженог степена и врсте
образовања; доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверену фотокопију доказа
који изда високошколска установа); уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија; доказ да није
осуђиван (за горенаведена дела тачка 3) који није старији од
6 месеци - оригинал или оверена фотокопија; доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6). Лекарско уверење (оригинал или
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене
и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се
директору школе на телефон: 023/884-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 33,33%
радног времена, у другом циклусу
основног образовања и васпитања
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл.
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и
васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи: 1) да има одговарајуће
образовање, и то: А) високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
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специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
или Б) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Сматра се да наставник,
васпитач 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 члана
142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача
и стручног сарадника може да обавља: приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи);
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под
условима и на начин утврђен за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи); лице
које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања
радног односа у установи); сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона); педагошки и
андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у предметној настави из
енглеског језика може да изводи лице које је стекло високо
образовање, и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани
филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура).
Кандидат треба да испуњавају у следеће услове: 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар; 2. доказ о одговарајућем
високом образовању: А) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска
установа); 3. уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за
горенаведена дела у тачки 3), који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија; 6. доказ да је стекао
образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
(диплома/уверење издато на српском језику која се приложи
као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 6. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
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применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за наставника енглеског језика у публикацији
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се директору
школе, на број телефона: 023/867-001.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26
тел./факс: 023/884-017

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 88,89%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука
УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и
васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи а то су: 1) да има одговарајуће
образовање и то: А) високо образовање на студијама II степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
или Б) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама I степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач
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 члана 142 став
1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад ( лиценцу).
Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: приправник (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи), лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), лице које је засновало радни
однос на одређено време ради замене одсутног запосленог
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), сарадник у предшколској установи ( ако има образовање
из члана 142 Закона), педагошки и андрагошки асистент и
помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које
је стекло високо образовање, и то: професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике,
дипломирани професор математике-мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер математике мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани
математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер

математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије
- математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и
информатике. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство републике србије, 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно
достави: пријавни формулар, доказ о одговарајућем високом
образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања б) доказ о образовању из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа),
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, доказ да није осуђиван (за горенаведена
дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија, доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика под тачком
6). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се директору школе на телефон 023/884-017.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 15.11.2017.
године, поништава се у целости.
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Шта доноси закон о изнајмљивању радника

ИСТА ПРАВА ЗА СВЕ

Радници на лизинг убудуће би требало да имају исти статус и услове као запослени у
фирми у којој су ангажовани, изузев оних који ће радити на пословима чишћења
и обезбеђења и преко задруга

Т

ако стоји у радној верзији Закона о
раду преко агенција за привремено запошљавањe, а којим држава
покушава да уреди ову област и из
правног вакуума извуче близу 100.000 људи
који раде на уговор о привременим и повременим пословима. Ти уговори ће отићи у
прошлост, а са њима и овај модни тренд, који
је као исплатива категорија завладао у српским компанијама, које за мале паре добијају
квалитетну радну снагу.
Другим речима, законом ће бити уређено да агенције за лизинг могу да закључују
уговоре о раду на неодређено или одређено
време, те ће њихови радници сада имати исту
плату као и радници фирме у којој су ангажовани, али и право на боловање, годишњи
одмор, па и отпремнину ако буде престала
потреба за њиховим радом. Тако ће најзад
ови људи добити правну заштиту коју до сада
нису имали, због чега њиховим статусом и
правима није могла да се бави ни инспекција
рада. Чак ће им бити дато право и на синдикално организовање, али не и право на штрајк.

Ограничити број радника
на лизинг
У вези са овим решењима сложили су
се сви чланови Радне групе за израду закона, коју чине представници Министарства за
рад, синдиката и агенција за запошљавање.
Оно што је камен спотицања и због чега радна верзија још не излази у јавност, односи се
на ограничење броја изнајмљених радника
у предузећу. Синдикати су дали предлог да
се запошљавање преко агенције ограничи на
10%, а остали то не прихватају. Они инсистирају да се ова ставка унесе у закон, јер сматрају да уколико се број изнајмљених радника не ограничи, постоји опасност да готово
сви или велики број радника у фирми буде
ангажован преко агенције. У том случају обесмишљава се одредба да изнајмљени радник
има иста права као запослени радник у фирми, јер фирма, такорећи, нема запослених.
Како ствари сада стоје, овим законом
ће ипак остати незаштићени радници који
пружају услуге чишћења и обезбеђења. Они
и даље неће имати иста примања као запослени у фирми за коју раде, годишњи одмор,
боловање. Без тих права ће остати и људи
који се ангажују преко омладинских и студентских задруга, јер ће се и са њима и даље
склапати уговори о повременим и привременим пословима. Држава жели да уреди ову
област јер губи на доприносима због ниских
зарада, а и фирме злоупотребљавају правни
вакуум па имате лошу праксу, као у НИС-у,
где 4.500 људи ради на лизинг, а 4.000 је
стално запослених, наводи „Блиц“.
Синдикалци тврде да су њихови захтеви
углавном усвојени и да радници на лизинг
неће више бити „марва за вучу“ у интересу
крупног капитала.
Нема идеалних решења, али ће овим
законом 100.000 људи добити оно што није
имало, а то је уговор о раду на неодређено
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или одређено време, са свим правима која из
њега проистичу. Ми инсистирамо да се ограничи број лизинг радника на 10%, јер прети
опасност да готово сви или велики број радника буде ангажован преко агенције, а они
неће имати право на штрајк, па неће моћи ни
своје незадовољство да изразе - кажу у Савезу самосталних синдиката.
У Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања кажу да је у току
израда радне верзије Нацрта закона о раду
преко агенција за привремено запошљавање,
којим ће се запослени из агенције изједначити са запосленим код послодавца корисника
у погледу основних услова рада (радно време, зараде, одмор,...). Највећи део решења је
усаглашен, а оно што још није везано је за
ограничен број људи који могу да се ангажују
преко агенција. Поједини чланови Радне групе се залажу за ограничења, док неки сматрају да не треба да постоје, преноси „Блиц“.

Исти степен безбедности
на раду
Тамара Боровчанин, аналитичар УСАИД-а
- Пројекат за боље услове пословања, сматра
да је најважније обезбедити да радници примају приближно исту плату као и њихове колеге које су запослене код послодавца. И најважније, да имају исти степен безбедности и
заштите здравља на радном месту.
„Како би се злоупотребе свеле на минимум, потребно је регулисати статус агенција,
споразум о уступању радника, однос између
агенције и корисника, уговор запосленог и
агенције, обавезе агенције према уступљеном раднику и обавезе корисника“, оцењује
Боровчанин, додајући да ће све док се то не
уреди законом радници преко агенција за
привремено запошљавање и даље често бити
ускраћени за та права.
Међутим, у агенцији „Адеко“, једној од
највећих која се бави овим послом, тврде да је
овакав начин запошљавања позитивно утицао
на функционисање тржишта рада, а самим
тим и на повећање конкурентности читаве
економије земаља у којима се примењује.

ЕУ ПРОПИСИ
У међународним прописима агенције
за лизинг радника третирају се као агенције за привремено запошљавање. Оне су
уређене стандардима Међународне организације рада, али и посебном директивом
Европске уније о раду преко агенција за
привремени рад.
„Неке чланице ЕУ су јасно дефинисале
привремено запошљавање и донеле прописе који регулишу не само однос између
агенције за привремено запошљавање,
предузећа корисника и радника, већ и
статус привремено запосленог лица. То
су учиниле Немачка, Аустрија, Шпанија,
Луксембург, Холандија, Шведска, Белгија,
Француска, Пољска, Мађарска, Словенија,
Хрватска, Италија, Португалија, Грчка.
Међу државама које нису дефинисале рад
агенција за привремено запошљавање или
врло ограничено регулишу ову област су:
Данска, Финска, Ирска и Велика Британија“,
објаснила је Тамара Боровчанин, додајући
да како тржишта рада постају све динамичнија, све је већи број радника ангажованих
на одређено време или преко агенција.
„Права запослених су јасно и прецизно
дефинисана и оно што је најважније, они који
су запослени на овај начин имају потпуно
иста права и обавезе као кандидати који се
запошљавају директно у компанији. Та права
дефинисана су уговором о раду, а односе се
на зараду, радно време, социјалну заштиту,
безбедност и здравље на раду, материнску
заштиту и слободу удруживања и колективног преговарања. У потпуности подржавамо
напоре Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања да се новим
законом о раду ова област додатно уреди“,
каже за „Политику“ Марко Коленц, менаџер
у „Адеку“.
Весна Пауновић
29.11.2017. | Број 753 |
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Кратак водич за оснивање фирме

СРЕЋА ПРАТИ ХРАБРЕ

Након доношења одлуке чиме ћете се бавити, анализе тржишта, пројекције трошкова и
очекиваног прихода, дошли сте до тачке када треба основати фирму. Пред вама је списак
корака који ће вам помоћи да лакше разумете папиролошке изазове који обично стоје на путу
приликом оснивања фирме и представљају једну од највећих препрека

И

мате жељу да покренете сопствени
посао? Сама жеља говори о томе да
постоје снаге и могућности у вама,
али ипак, то није гаранција да ћете
успети. Пут до успеха је дуг и захтева јасан
циљ, упорност, знање, спремност да се учи и
прилагођава, као и одабир правих сарадника.
Након доношења одлуке чиме ћете се
бавити, анализе тржишта, пројекције трошкова и очекиваног прихода, дошли сте до
тачке када треба основати фирму. Пред вама
је кратак водич за оснивање фирме – списак
корака који ће вам помоћи да лакше разумете папиролошке изазове који обично стоје на
путу приликом оснивања фирме и представљају једну од највећих препрека.
1. Када прецизно одредите чиме желите да се бавите, погледајте Шифарник делатности који ће вам помоћи да одредите
вашу претежну делатност. Имајте на уму
да за неке делатности није дозвољено паушално опорезивање, већ је обавезно вођење
пословних књига. Одређене делатности, као
на пример делатност туристичких агенција,
захтевају посебне услове које су прописане
Законом о туризму.
2. Затим, следи подношење захтева и
документације за регистрацију у Агенцији
за привредне регистре. Процедура добијања
Решења и Потврде о извршеној регистрацији траје око два дана. Према последњем
саопштењу Агенције за привредне регистре,
процедура би требало да буде и краћа.
У зависности од тога да ли се региструјете као предузетник или као привредно
друштво, трошкови оснивања су различити.
ПРЕДУЗЕТНИК (трговинска, занатска, угоститељска радња, агенција, итд.)
Таксе и накнаде (у динарима):
• 1.500 - АПР, пријава оснивања
• 690 - овера ОП обрасца
• од 1.400 - стандардни печат са кућиштем
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
Таксе и накнаде (у динарима):
• 4.900 - АПР, пријава оснивања
• 1.000 - АПР, регистрација и објављивање
оснивачког акта
• 690 - овера ОП обрасца
• 1.050 - овера акта
• од 1.400 - стандардни печат са кућиштем

Важно је да знате да предузетник за своје
обавезе одговара целокупном својом личном
имовином, док привредно друштво одговара
имовином која је унета приликом оснивања
или која је стечена током обављања делатности привредног друштва.
Једно од најважнијих питања за онога
ко се упушта у бизнис јесте опорезивање.
Предузетник може да плаћа и тзв. паушални
порез или да води пословне књиге и плаћа
порез на стварно остварени приход. Висина
паушалног пореза варира у зависности од
општине до општине. Разлика на територији
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Србије за исту шифру делатности може бити
виша од 15.000 динара. Ако оснујете привредно душтво, у обавези сте да водите књиге
и порез плаћате на стварни приход.
Евидентирање обвезника у систем ПДВ-а
може бити обавезно и добровољно.
У систем ПДВ-а обавезно се пријављују
сви они који су у претходних 12 месеци остварили укупан промет већи од 8.000.000 динара. Правна форма не утиче на постојање
обавезе регистрације за ПДВ, тако да су чак и
физичка лица у одређеним случајевима обавезна да се региструју уколико имају промет
већи од овог лимита.
Када сте добили папире о регистрацији
од Агенције за привредне регистре, остало
вам је да урадите печат фирме, ОП образац,
отворите рачун и пријавите се у филијалу Републичког фонда за здравствено осигурање.
3. Након регистрације, имате обавезу да
у року од 15 дана поднесете пореске пријаве
у филијали Пореске управе којој припадате. У зависности од тога да ли сте паушално
опорезовани обвезник или водите књиге, попуњавате одговарајуће обрасце са пратећом
документацијом.

4. Не заборавите да обавезно поднесете и
Пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе. Ова пријава се подноси локалној Пореској
управи (која нема исто име у свим општинама
и која је посебан орган који није део републичке
Пореске управе). Пријаву морате да поднесете
без обзира да ли сте истакли рекламу за фирму
и ли не. Имајте у виду да се рекламом сматра и
ознака на поштанском сандучету.
Било би пожељно и да се посаветујете са
књиговођом - пореским консултантом. Сагледавање пореског аспекта у зависности од циљева
ваше фирме и стратегије вашег пословања директно утиче на финансијски резултат и висину
опорезиве добити, као и на избор правне форме
за делатност (предузетник или д.о.о., паушално
плаћање пореза или вођење пословних књига).
Имајте у виду да су за неке делатности потребне и додатне дозволе, одобрења или услови и да
вам може затребати и правни савет.
Процедура оснивања фирме, иако представља прилично формалан и процедуралан поступак, крије суштину вашег пословања. Којом ћете се делатношћу бавити, за
коју правну форму ћете се определити, да
ли ћете бити паушално опорезован порески
обвезник или ћете водити књиге, хоћете ли
се определити за исплату личне зараде, да
ли ћете унети основна средства у имовину
привредног друштва или ћете се определити
за закуп, само су нека од питања на која можете да наиђете и од којих ће зависити ваш
финансијски резултат и висина пореза.
Имате два избора:
1. да се информишете, стекнете одговарајуће знање и да све обављате сами или
2. да ангажујете финансијског или пореског саветника који ће вам помоћи да се
успешно изборите са свим овим изазовима.
Донели сте одлуку и решили да живите
своје снове? Само храбро, упорно, верујте у
себе и не заборавите да срећа прати храбре!
Извор: maminaprodavnica.rs
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Социјални дијалог у Србији

ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИJАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА
У Србији постоји 18 локалних социјално-економских савета, који према речима министра Зорана
Ђорђевића не функционишу на најбољи могући начин, па је неопходно што пре унапредити рад
постојећих и формирати нове савете, за које су већ обезбеђена средства у буџету
„Важно је да се донесе Правилник о раду, јер једино тако локални
социјално-економски савети могу да функционишу на прави начин.
Министарство ће у децембру имати анализу свега што је урађено до
сада и биће представљени планови за следећу годину, конкретно по
свим секторима. Представићемо законе на којима додатно треба радити, оне који су на снази, као и нове који ће тек бити донети, а све у
сврху бољег и функционалнијег рада. Трудимо се да исправимо све
неправилности и да све што се уради унутар Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања буде транспарентно и
доступно свима“, истакао је министар Зоран Ђорђевић.
Он је рекао да је неопходно да се локални социо-економски савети формирају што пре, те да се нада да ће се формирањем ових тела
јаче чути глас локалних заједница у Влади.
„Најбоље идеје и спровођење пројеката долазе са локала. На најнижем нивоу се види који су то локални проблеми, а затим, када дођу
код нас горе, постају свима нама задатак“, рекао је Ђорђевић и објаснио да је циљ да се локални савети формирају у наредном периоду,
за шта у буџету постоје опредељена средства.
Министар је предложио представницима градова и општина да
би било практично да се састанци представника свих локалних савета одржавају једном годишње, крајем године, како би се видело шта
је урађено, те донели планови за наредни период.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић
изјавио је да би формирање савета у свакој општини било на општу
корист целог друштва, јер би се тиме одлуке о коефицијентима за
плате запослених у појединим општинама могле доносити на нивоу
СЕС те општине, а не на републичком СЕС-у.
„Ако се то не уради, онда се одлука о коефицијентима пребацује
на републички СЕС, који тешко да може да има добар увид у реалну
ситуацију на локалу“, објаснио је Атанацковић.
„Социјални дијалог у Србији је врло значајан, као и због поглавља
19 у приступним преговорима са ЕУ чије се отварање очекује у блиској будућности“, оценио је председавајући Социјално-економског
савета Србије и председник Савеза самосталних синдиката Србије

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПОТРОШЊЕ
Министар рада Зоран Ђорђевић изјавио је да Влада мора да
брине о улагањима, али и о послодавцима као и о радницима, те
да очекује да ће акција сузбијања сиве економије и појачан рад
инспекције наредне године додатно напунити буџетску касу.
„Политика Владе је да се троши колико се заради и мислимо да је
тако најбоље”, навео је Ђорђевић, додајући да је немогуће очекивати да се за три године проблеми висине плата у држави реше.
„Социјално-економски савет и синдикати и Унија послодаваца
виде да Влада жели да својом политиком ради за добробит и радника али и послодаваца“, сматра Ђорђевић и каже да је његова
обавеза да разговара с Министарством финансија о шансама за
повећање плата службеницима у јавном сектору.
На конкретно питање новинара да ли ће бити повишице плата за
оне који нису обухваћени претходним мерама владе, Ђорђевић је
рекао: „Видећемо, не могу да причам у име Министарства финансија, нити у име председнице Владе“, додајући да ће одговор на то
питање стићи веома брзо.
Министар је најавио за децембар измене два члана Закона о
раду и додао да су за касније предвиђене детаљније измене које
ће пратити јавна расправа.
„Измене се тичу само пријављивања радника. До сада је послодавац имао обавезу да радника пријави у року од три дана, а сада
ће радник од првог дана морати да буде пријављен“, појаснио је
Ђорђевић и додао да пријава радника сада иде брже и да нема разлога да се чека три дана. То је, како је рекао, често злоупотребљавано, те када се појави инспекција и пронађе непријављеног радника увек је био изговор да је радник тог дана почео да ради.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАКОН О СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ
Социјално-економски савет се оснива у циљу успостављања и
развоја социјалног дијалога у питањима од значаја за остваривање економских и социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца
и услова њиховог живота и рада, развоја културе преговарања,
подстицања мирног решавања колективних радних спорова, развоја демократије и издавања часописа, брошура и других публикација из делокруга свог рада.
Социјално-економски савет разматра питања: развоја и унапређивања колективног преговарања, утицаја економске политике и мера за њено спровођење на социјални развој и стабилност,
политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и
продуктивности, приватизације и друга питања структурног прилагођавања, заштите радне и животне средине, образовања и
професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања и друга питања у складу са актима
социјално-економског савета.
Средства за оснивање и рад савета обезбеђују се у буџету аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе али и
из донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и
физичких лица и из других извора, у складу са законом.
Имајући у виду да је Законом о Социјално-економском савету
предвиђена могућност оснивања локалних социјално-економских савета, као и чињеницу да питање успостављања социјалног
дијалога на локалном нивоу јесте врло актуелно у великом броју
јединица локалне самоуправе, може се рећи да локални социјално-економских савети представљају један од облика институционализоване сарадње са приватним сектором на локалном нивоу.
Љубисав Орбовић и изразио уверење да ће доћи до формирања локалних савета уз подршку државе, као и да ће то бити урађено на
најбољи могући начин.
Рад на јачању социјалног дијалога, кроз формирање и функционисање локалних савета, активност је којом ће се СЕС интензивно бавити у наредном периоду, поручено је на састанку.
Председник Синдиката „Независност“ Зоран Стојиљковић указао
је да је потреба за социјалним дијалогом нешто што је на европској
агенди и да „није наша локална измишљотина“. Он је објаснио да ће
се формирањем локалних савета омогућити да се чују проблеми локалних самоуправа и да се ради на њиховом решавању, пре свега у
области здравства, културе, јавно-комуналних предузећа и образовања.
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Лакше до посла

НАУЧИ И ТИ КАКО

Диплома и искуство су важни, али при тражењу посла од великог значаја су и наш став
и начин комуникације. Многи су већ усавршили своје вештине и запослили се захваљујући
програму Кока-кола подршка младима

П

олазници овог програма уче о успешној комуникацији,
пословној администрацији, управљању пројектима, припреми пословних планова, као и о томе како да лакше дођу до
жељеног посла. До сада је чак 500 људи прошло овај едукативни програм, а у београдској општини Савски венац одржава се
трећи циклус ових радионица.
Александар Живковић (27), струковни инжењер менаџмента,
који је тренутно незапослен, каже да се пријавио за овај програм како
би усавршио своје вештине, пре свега, у комуникацији.
„Тренутно сам у процесу активног тражења посла и верујем да
ће ми бити корисно све што научим овде. Радио сам као стјуард и
овде и у иностранству, а желео бих да радим на неком месту где ћу
моћи да се развијам и напредујем“, каже овај млади инжењер, учесник радионице.
И полазница Милица Перовић истиче значај развијања вештина комуникације и сматра да се о томе не учи довољно у школама и на факултетима.
„Тренутно не радим нигде, а сматрам да ова радионица може
много да ми помогне. Хтела сам да се усавршим и веома сам задовољна за сада“, истиче Милица.
Милица и Александар су само неки од више стотина учесника
програма компаније Кока-кола ХБЦ Србија, а занимљиво је да су се
многи након завршених радионица и запослили.
„До сада је више од 500 младих похађало радионицу, а више од
40 се запослило и то је добар показатељ успешности овог програма.
Компанија Кока-кола ХБЦ Србија је препознала проблем незапослености младих у нашој земљи и зато је покренула овај програм развоја
и стицања личних вештина потребних за запошљавање и изградњу
каријере. Развили смо програм са искусним предавачима који младима на што бољи начин преносе знања“, нагласио је представник
компаније Кока-кола ХБЦ Србија Драган Лупшић.
И председница Општине Савски венац Ирена Вујовић истакла је
значај оваквих пројеката у циљу смањења незапослености.
„Ово је трећи циклус радионица компаније Кока-кола ХБЦ Србија
у Канцеларији за младе општине Савски венац. Програм је усмерен

на смањење незапослености младих, а наша општина жели да имамо
што богатији садржај када је едукација у питању. У претходних неколико месеци су одржане едукације везане за програмирање, као и
бесплатна школа енглеског језика, све како би млади били конкуретнији на тржишту“, истакла је Ирена Вујовић и додала да се нада да ће
и друге друштвено одговорне компаније следити пример компаније
Кока-кола ХБЦ Србија.
Ове јесени бесплатне едукативне радионице похађају не само млади
из Београда, већ и они у Крагујевцу, Новом Саду, Нишу, Лесковцу, Прокупљу, Пријепољу, Краљеву, Новом Пазару и Ковину. Тродневне радионице намењене су незапосленима који имају између 18 и 30 година, минимум средњу стручну спрему и завршено формално образовање. Програм
воде сертификовани стручњаци са великим искуством, као и запослени
компаније Кока-кола ХБЦ Србија.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити за учешће на сајту:
www.coca-colapodrskamladima.com.
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.

Дуално образовање у чачанским средњим школама

НОВА ЗАНИМАЊА

Главни задатак привреде је да током школовања у дуалном систему образује младе људе који
ће имати компетенције и знања која ће им омогућити да се одмах запосле у компанијама,
да буду партнери компанија или да отворе приватне предузетничке радње
„Чачак је први град који је Караван ‚Дух младости‘ посетио након усвајања Закона о дуалном образовању, којим је уређен систем у корист
квалитета компетенција младих људи које ће стицати за време формалног образовања“ рекла је Габријела Грујић, помоћница министра за
стратешко планирање на отварању Каравана.
„Усвајање Закона о дуалном образовању је веома важно, јер техничко-технолошки развој напредује великом брзином, па је потребно модернизовати образовне профиле како би млади добили квалитетно знање и постали запошљиви одмах након формалног образовања“, додала
је Грујићева.
Она је истакла да се овим законом, између осталог, у процес учења кроз рад уводе и инструктори, који су лиценцирани и имају положене
дидактичко-педагошке вештине, а који ће заједно са наставницима практичне наставе учествовати у образовном процесу и дати нашим
младим људима могућност да стекну потребан квалитет знања. Грујићева је указала да Чачак има велики потенцијал у дуалном образовању,
јер су ове године модернизовани бројни дуални профили, међу којима су и модни кројач, бравар - заваривач, трговац и оператер машинске
обраде, који су имплементирани у чачанским средњим стручним школама. Такође, додала је, потенцијал је и у умрежавању са компанијама
као што су Максима, Тифани, П.С. у подручју текстилства, као и компаније из Лучана у подручју наменске индустрије.
У име Привредне коморе Србије и компаније Трендтекс обратила се Суанита Челебић, која је истакла да је главни задатак привреде да
током школовања у дуалном систему образовања образује младе људе који ће имати компетенције и знања која ће им омогућити да се одмах
запосле у компанијама, да буду партнери компанија или да отворе приватне предузетничке радње.
„Главни циљ привреде и целе државе јесте да се смањи незапосленост младих људи од 18 до 25 година“, нагласила је Суанита Челебић.
Велики значај Каравана образовања за младе у Чачку истакао је Стефан Јовановић, регионални директор Каравана. Манифестацији је
присуствовао и помоћник градоначелника Града Чачка за друштвене делатности Владан Милић, који је истакао да је Чачак био укључен у
процес дуалног образовања од самог почетка и нагласио да је учешће локалних компанија и школа у систему дуалног образовања кључно за
школовање деце која ће након тога имати обезбеђено радно место.
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На путу пословног успеха

РАВНОТЕЖА ИНТЕРЕСА И ПОСВЕЋЕНОСТИ
Горан је свој таленат, љубав према бројкама и рачунарима, жељу за истраживањем и
способност да буде самосталан у раду открио још као веома млад. После његове приче
схватићете да је сваки посао леп и узбудљив уколико му приступите на прави начин
и научите да истражујете и играте се кроз рад

Н

екада је потребно више времена,
много покушаја и различитих послова да бисте сазнали шта заиста волите да радите, а неко има срећу да
открије своја интересовања на време и потпуно се посвети учењу, усавршавању и развоју. Горан Драгићевић је свој таленат, љубав
према бројкама и рачунарима, жељу за истраживањем и способност да буде самосталан у раду открио још као веома млад и то
га је водило на путу пословног успеха. Пробао је најразличитије послове, али је тачно
знао да ће се бавити бројкама и подацима.
Док није кренуо у свет приватног бизниса
задовољство је проналазио у музици. И данас свира контрабас, али углавном из задовољства и музика испуњава онај други део
његове личности, који није тако прецизан,
савршено тачан и послован. После његове
приче схватићете да је сваки посао леп и
узбудљив уколико му приступите на прави
начин и научите да истражујете и играте се
кроз рад.
После више од две деценије рада наш саговорник са сигурношћу тврди да је изабрао
прави и јединствени пут до успеха и са задовољством своје искуство дели са онима који
планирају да започну свој посао или размишљају како да га унапреде. Почео је у време највеће економске кризе у нашој земљи и
добар је пример да упорност, жеља за радом
и прави мотив могу и у најтежим условима
да обезбеде добар посао.
Током студирања, преко омладинске задруге, радио је најразличитије послове, а захваљујући музици, после дипломирања на Економском факултету није морао одмах да тражи
стални посао. Радећи хонорарно у једној банци
заволео је рачунаре и програмирање, па тако
и данас сам прави програме који му помажу у
раду. „Књиговодством сам одлучио да се бавим
кад сам завршио факултет, а на то је утицала
моја професорка у школи која је предавала тај
предмет и била ми најбољи наставник током
школовања“, прича нам Горан, истичући да
је још тада чврсто веровао у своју одлуку и да
је први рачунар, без монитора, купио у Бечу
од пара зарађених свирањем. Корак по корак
ишао је ка свом циљу.
Од самог почетка новац му није био
најбитнији, већ шанса да научи посао и због
тога поручује да је пракса веома важна „Прву
услугу понудио сам једној малој радњи на
Бановом брду и била је бесплатна. „Власник
ме је чудно гледао када сам му рекао да ћу
без пара да водим књиге, али ја сам био одлучан у томе да научим посао у пракси и да
стекнем референце, које ћу понудити новим
клијентима. Почело је са том једном, малом
радњом, али сам још тада имао визију и причао свима да ћу имати оно што данас имам“,
каже Горан и истиче да он и данас учи и тренутно спрема испите за интерног ревизора.
Признаје да је у почетку било веома тешко, родитељи су очекивали да нађе стабилан
посао у државној фирми, али он је чврсто решио да ради самостално и то оно што воли и
Бесплатна публикација о запошљавању

у чему је најбољи. Сви су мислили да неће успети и опстати, али он је био сигуран у своје
знање и веровао у успех. „Упознај себе да би
знао шта умеш и волиш да радиш. Увек пратите све из области којом се бавите, учите и не
размишљајте о радном времену. Волите свој
посао и решавајте проблеме један по један,
кроз рад се учи“, поручује наш саговорник.
И тако, од мале радње на Бановом брду
до више од стотину успешних и задовољних
клијената, Конто сервис је данас, после више
од две деценије, компанија која се стално
развија и запошљава нове људе. Горан бира
сараднике који су вредни, хоће да уче и уливају поверење, па је тако конкурс за посао у
овој агенцији заправо отворен разговор кроз
упознавање. „Код сарадника ми је важна
искреност. Примао сам и раднике који нису
имали искуства са књиговодством, али су
желели да раде и уче и до сада нисам погрешио. Важно ми је да видим одлучност и да се

уклопе у тим, јер смо ми овде као мала породица“, каже он. То смо и ми видели, у лепо
уређеном простору насмејани људи, који
воле свој посао и фирму, за коју углавном већ
годинама раде.
Брзина, ефикасност, стриктно поштовање рокова, редовна обрада документације,
као и стручан, љубазан и високообразован
кадар, одликује пословање ове агенције. Запослени добро знају да сваки клијент има
специфичне потребе и књиговодствене услуге морају томе да се прилагоде. Сваки
проблем је решив, запослени морају да буду
савесни и ажурни, да теже стручном усавршавању, а пословање по закону се у овој компанији апсолутно подразумева.
„Равнотежа интереса и добра сарадња
са клијентом на обострано задовољство је
за мене прави начин пословања. Морам да
додам да за успех у било ком самосталном
бизнису треба имати и дозу фанатизма, искористити све своје потенцијале и сваки тренутак подредити послу који вас испуњава“,
одлучан је Горан.
Убедио нас је да књиговодство и рачуноводство може да буде леп посао који инспирише, посебно за људе који воле прецизност
и истраживање података и бројки. Наш саговорник каже да му је интересантно то што
може за само неколико минута у неколико
хиљада различитих података да пронађе
грешку или неслагање, као и то што му рачунар даје слободу да се изрази на различите
начине.
На крају истиче да квалитет увек мора
да буде на првом месту, јер је све што добро
урадите препорука за наредни посао. Овај
посао је перспективан јер иза сваке компаније мора да постоји агенција која се бави
контролом података и вођењем књига.
„Уколико сте посвећени и поштено радите посао успех ће доћи“, поручује нам Горан
на основу свог дугогодишњег искуства.
Јелена Бајевић
29.11.2017. | Број 753 |
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Симбиоза људи и технологије

ДОБА УНАПРЕЂЕНЕ СТВАРНОСТИ

Округли сто под називом ,,Ново ИКТ окружење на послу, улици и у кући“, који је организовало
Друштво за информатику Србије, одржан је у Дому омладине Београд

Т

ема догађаја било је будуће ИКТ окружење, роботи и коботи на послу, самовозећи аутомобили, паметни уређаји
на телу, вештачка интелигенција, смарт
уређаји. Уводничари округлог стола били су ИКТ
експерт др Петар Кочовић, главни и одговорни
уредник PC Press-а Дејан Ристановић и представник Heapspace заједнице Милош Жикић, а модератор председник ДИС-а Никола Марковић.
Др Петар Кочовић је говорио о реметилачким технологијама које ће, према његовим речима, практично господарити нашим животима.
„Постоје 4 сегмента која су јако важна: техонологија облака, мобилност, друштвене мреже и информације. Они представљају нексус
сила и центрипеталне покретаче и платформу
за даљи развој технологије“, објаснио је он и додао да постоји 12 „прљавих“ технологија, међу
којима су мобилни интернет, интелигентни
објекти, напредна роботика, која подразумева
и аутономна возила, геномика, итд.
Да нам нове технологије постепено доносе револуцију последњих година, објаснио је
главни и одговорни уредник PC Press-а Дејан
Ристановић.
„Технологије имају своје дечје болести које
морају да се прележе. Мислим да интернет улази у фазу тих болести која ће потрајати неко време, док се ствари не ишчисте и поправе. Онда
ћемо моћи да видимо колики је домен тога ван
лабораторије, у реалним условима“, објаснио
је он и скренуо пажњу да у току процеса може
бити угрожена сигурност корисника.

Током наредних 20 година наш живот и
начин на који радимо и фукнционишемо ће
се променити више него што се мењао у последњих 2.000 година. Раздобље унапређене
стварности ће убрзо уследити. Оно подразумева бољи и дубљи спој технологије, природе
и човека, где нам технологије могу помоћи да
мислимо, одлучујемо и стварамо кроз роботске додатке. Такође, отварају нам нове погледе и нову стварност коју сада не можемо да
перципирамо.
Представник Heapspace заједнице Милош Жикић говорио је о том раздобљу са
оптимистичним предвиђањем: ,,Ускоро ћемо
моћи да се повежемо са рачунарима који ће
нам помоћи да креирамо нове ствари и који
нам враћају информације. Имаћемо веома

Извештај Светске банке

повезан и комплексан свет, који ће бити врло
динамичан и на неки начин можда и лепши.
Он ће се обликовати према технологији, природи и човеку. Верујем да ће то имати позитаван исход, али видећемо да ли ће сви рачунари и машине да се сложе“.
Многи унапређени уређаји се могу већ
купити по приступачним ценама и доступни
су великом броју становништва. Стручњаци
раде на томе да се технологија унапреди на
ниво робота којима ће људима служити као
лични асистенти, што се у неким земљама
већ дешава. У Америци је нормално да људи
комуницирају са Сири, која налази све што
им је потребно. У Србији такве ствари су теже
остварљиве због окружења, али десиће се
брзо. То подразумева прелазак из пасивних у
генеративне алате који могу да стварају и са
људима комуницирају као човек, што представља примитивни почетак комуницирања
са рачунарима на људском нивоу. За сада је
то могуће у експерименталном облику.
Сведоци смо симбиозе људи са технологијом, што доводи до тога да поставимо питање да ли постоји опасност да технологија
завлада људима? Одговор на ово питање током дебате која је уследила покушали су да
дају учесници округлог стола.
Организатори су најавили да ће се овакви догађаји убудуће организовати на Машинском факултету, као и да припремају
нове пројекте током идуће године.
Тијана Сибиновић/Зорана Марковић

ПОВЕЋАНА ЗАПОСЛЕНОСТ У СРБИЈИ
УПРКОС СПОРИЈЕМ РАСТУ
Запосленост у Србији је упркос лошој пољопривредној сезони и успоравању укупног раста повећана за
4,3 одсто, наводи се у Редовном економском извештају Светске банке за Западни Балкан
Раст у Србији, као највећој привреди на Западном Балкану, требало би према очекивањима да у 2017. години успори на два одсто,
услед оштре зиме која је погодила секторе пољопривреде и грађевинарства, саопштила је Светска банка.
„Заиста је пољопривреда била највише под утицајем неповољних временских околности. То се више одразило на Србију у односу
на земље у региону, зато што је код нас учешће пољопривреде још
увек прилично велико“, објашњава Лазар Шестовић, главни економиста Светске банке у Београду.
И поред успореног раста, незапосленост је у Србији пала на најнижи ниво у последњих 20 година и најнижа је у региону - 11,8 одсто.
Ипак, додаје се, и даље је висока. Пораст потрошње и инвестиција,
као и опоравак пољопривредне производње, у средњем року би требало да подстакну раст и отварање нових радних места.
Према извештају Светске банке, земље Западног Балкана остварују пораст запослености уз наставак раста у целом региону. Очекује
се да ће регионални привредни раст достићи 2,6 одсто, што је довело
до отварања 230.000 радних места до јуна ове године, што је пораст
од 3,8 одсто у односу на претходну годину. Више од половине нових
радних места у региону отворено је у приватном сектору.
Шеф канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва изјавио
је да ће снажан привредни раст Европске уније помоћи изгледима
раста бруто домаћег производа Србије, а позитивно утиче и на привредну експанзију остатка региона Западног Балкана.
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„Међутим, за искоришћавање предности раста у ЕУ морају постојати прави услови, због чега ће у Србији морати да се спроведу реформе“, рекао је Ндегва на представљању Извештаја Светске банке за
Западни Балкан у Београду.
Како је додао, српским властима треба честитати на доброј контроли у области фискалне политике, и то у будућности треба искористити, док резултати реформи у области пословног окружења постају
очигледни, што је, како је указао, примећено и у извештају Светске
банке „Дуинг бизнис“.
„Србија је покретач привреда на Западном Балкану, а колико ће
добро проћи зависи од тога да ли ће искористити своју шансу. Мора
да очува постигнуте резултате у државним финансијама, убрза реформе и повећа инвестиције да би раст био бржи“, навео је Ндегва.
Поред тога, потребно је подржати ширење привреде убрзањем реформи у области јавних предузећа, а нарочито у финансијском сектору.
„Уочавамо реформе везане за дигитализацију, којој су власти
посвећене“, изјавио је Ндегва.
Извештај Светске банке за регион Западног Балкана се објављује
два пута годишње и садржи преглед последњих дешавања, кључне
трендове и политике у области економског развоја Србије, Албаније,
БиХ, Косова*, Македоније и Црне Горе, као и краткорочна економска
предвиђања ове финансијске институције за регион Западног Балкана.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Из Србије посао у целом свету

ФРИЛЕНС ДИЗАЈНЕРИ

На конкурс Сосијете женерал банке за најбољи иновативни предузетнички пројекат
пристигло је 780 пријава. У првој половини децембра знаће се 10 финалиста од којих
најбољем следује награда од милион динара

П

редузетнички дух у Србији и те како постоји, а доказ за то је
и конкурс „Генератор“ Сосијете женерал банке, чији је главни
циљ да подржи иновативне предузетничке пројекте у Србији. На конкурс је пристигло чак 780 пријава, стручни жири
изабраће 40 најбољих пројеката који ће бити отворени за гласање
јавности, а десет финалиста ће се такмичити за главну награду од
милион динара.

Geelancer сервис за тржиште дизајнера
Лак начин да фриленс дизајнери дођу до клијента, а они да добију квалитетан дизајн по приступачним ценама, али и да услуге
буду и лако наплаћене, могуће је преко сервиса који не само да жели
да промени дизајн тржишта у региону већ и на глобалном нивоу. То
је суштина иновације Geelancer, која се нашла међу 40 одабраних
иновација на конкурсу „Генератор“ Сосијете женерал банке. Geelancer
омогућава фриленс дизајнерима да лако пронађу клијенте за своје
услуге, као и да те услуге лако наплате.
Ово је највећи сервис на Балкану који повезује компаније из целог света за рад са дизајнерима који обављају послове и без отварања
своје фирме, чиме значајно смањују своје трошкове. Ову иновацију
осмислио је тим младих и амбициозних професионалаца који заиста
желе да промене дизајн тржиште не само у региону, већ и на глобалном нивоу.
Са једне стране клијенти на нов и модеран начин долазе до квалитетног дизајна преко онлајн дизајн конкурса и директних пројеката (рад са једним дизајнером). Са друге стране, дизајнери послују са
фирмама из целог света и наплаћују своје дизајн услуге без потребе
отварања своје фирме, чиме смањују трошкове. Geelancer као посредник повећава безбедност и сигурност између учесника у дизајн послу.
Чланови тима су Дарко Видић, Дамјан Маринковић, Пера Јовић,
Жарко Птичек и Биљана Видић.
Ово је само једна од 40 иновација одабраних на конкурсу Сосијете женерал банке „Генератор“.

КАКО ДО ФРИЛЕНС АНГАЖМАНА?
На фриленс платформама има места за све - буквално. Све што
вам треба да бисте се прикључили фриленс свету јесу рачунар и
интернет конекција. Отварање налога је бесплатно, а како је он
оно по чему ћете се разликовати од других и на основу чега ће вас
послодавци бирати, важно је да се представите на најбољи начин.
По угледу на оне који имају успеха на фриленс платформама, на
свом профилу би требало да конкретно опишете у чему сте стручни, на којим пројектима сте раније били ангажовани и какви вас
највише занимају, као и да наведете релевантне дипломе и сертификате који ће доказати ваше квалификације. Ако сте почетник и
не можете да се похвалите бројним пројектима, урадите нека визуелна решења самоиницијативно како би други могли да процене
ваш стил и квалитет рада.
Иако сами одређујете цену по којој ћете радити дизајн, немојте
претеривати. Будите скромни у почетку како бисте склопили посао
са клијентима, а онда се потрудите да урадите и више него што се
од вас очекује. Овакав наступ обезбедиће вам препоруке које ће
утицати да се све више послодаваца одлучује за ваше услуге, што
ће временом имати за резултат и повећање цене вашег рада.
Да бисте могли да се придружите графичким дизајнерима који
преко фриленс платформи зарађују и по 95 евра на сат, неопходно
је да будете врсан познавалац рада у програмима као што су Фотошоп, Илустратор, ИнДизајн и да, наравно, развијате креативне
идеје које ћете помоћу ових програма приказати. За савладавање
свих програма и алата, основа дизајна, брендирања и других
вештина које квалификују високо плаћене графичке дизајнере, потребно вам је мање од годину дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

Од 780 пријава, одабир 40, па 10 финалиста
Већ 40 година Сосијете Женерал Србија подржава предузетништво и иновације у нашој земљи. У години када слави и обележава јубилеј, покренут је „Генератор“ - место за подршку свима који су
иновативни, одлучни да понуде решења за најшири круг корисника
и чији су пројекти и идеје оригинални и аутентични. Право учешћа
на конкурсу имали су сви заинтересовани појединци, тимови, предузетници или правна лица који желе да покрену нови или развију
постојећи бизнис.
„Генератор“ је представљао прилику за учеснике да пријаве
пројекте који су првенствено иновативни, аутентични и оригинални, представљају нов начин пословања, нови производ или услугу,
односно доносе вредност крајњим корисницима. Пројекат који ће
оцењивати стручни жири требало би да буде изводљив, са планом
потребних ресурса и средстава, али и одржив, са потенцијалом да
буде профитабилан и да постоји план његовог даљег развоја.
Конкурс је трајао до 10. октобра. Средином прошлог месеца банка је
контактирала поједине носиоце пројеката да пошаљу краћи нацрт бизнис плана, како би се детаљно упознала са пријављеним иновацијама.
Након тога је обављен следећи круг избора, који је подразумевао презентацију иновације, а она је била опредељујућа за улазак у четвртфинале.
Осим израде промотивног видео-спота и другог промотивног
материјала, биће организована припрема посебне странице за презентацију датог пројекта на сајту „Генератора“. Свакодневно ће бити
представљено по двоје полуфиналиста, а сви они имају прилику да
добију подршку најшире јавности, која ће гласати за њихове пројекте.

Промоција у јавности
Док траје гласање публике, стручни жири Сосијете женерал банке и њених партнера одабраће 10 финалиста који ће у првој половини
децембра одржати презентацију пројекта пред публиком на финалном догађају конкурса, а тада ће бити одабрани добитници награде
партнера и главне награде у вредности од милион динара.
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

