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ДОБАР МЕНТОР
ОДЛИЧНА ПРАКСА
ТЕМА БРОЈА - Унија послодаваца Србије уз подршку SOLIDAR Swiss Labour
Assistance - SLA спровела је пројекат који је имао за циљ да унапреди запошљивост
младих и подстакне послодавце да се активно укључе у организовање стручне
праксе. Према истраживању УПС-а, више од 82% послодаваца након завршене праксе
примило је барем једно лице у радни однос
Стр. 4

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 754 • 06. децембар 2017. године

САДРЖАЈ
Додељени сертификати полазницама
обуке за кројење и шивење
Квалитет и посвећеност

3

Завршна конференција пројекта Уније
послодаваца Србије и SOLIDAR Swiss
Labour Assistance - SLA
Добар ментор - одлична пракса

4

Округли сто „Унапређење квалитета
радне снаге“
Пракса - за бржи пут до посла

6

Запошљавање особа са инвалидитетом
Рад без обзира на различитост

7

Нови начини пословања
Coworking - много више од простора

8

УВОДНИК

ПРАКСОМ ДО ПОСЛА

Послови огласи
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

9
10
12
15
18
19
21
22

Сајам запошљавања у Ваљеву
Занатлије најтраженије

57

Истраживање „Инфостуда“
Знање, вештине и искуство на првом месту

58

Конференција о дигиталној индустрији
и економији - DIGINDEC
Буди промена, креирај сопствену
будућност

59

Предузетничка прича
Мајсторство и уметност

Према подацима Анкете о радној снази у Републици Србији у 2017. години, стопа незапослености младих износи 31,2%. Забележено је смањење стопе
незапослености младих (старости 15-24 године) у периоду од другог квартала
2016. до другог квартала 2017. године. Удео младих који нису запослени нити
се налазе у било каквом систему образовања (старости 15-24 године) износи
15,3%. Један од главних узрока високе стопе незапослености младих је приметна неусклађеност понуде и потражње на тржишту рада. Образовни систем
није комплементаран потребама привреде и послодавци се неретко нађу у
ситуацији да не могу да пронађу лице са одговарајућим знањем и вештинама које то радно место захтева. Следи да постоји велики број послодаваца са
потребом за новим запошљавањем, а са друге стране радно способна лица са
занимањима за којима не постоји потреба на тржишту.
Унија послодаваца Србије (УПС) уз подршку SOLIDAR Swiss Labour
Assistance - SLA спровела је пројекат који је имао за циљ унапређење положаја младих са аспекта њихове запошљивости и повећања компетитивности
на тржишту рада, као и подстицање активног укључивања послодаваца у организовање стручне праксе. У оквиру пројекта 15 незапослених младих имало
је једномесечну праксу у приватним фирмама, а неколико полазника на тај
начин је и добило посао. Истовремено, истраживање Уније послодаваца Србије
показало је да је међу испитаницима који су организовали праксу у свом предузећу више од 82% примило барем једно лице у радни однос након завршетка
праксе. Више у теми броја: ДОБАР МЕНТОР - ОДЛИЧНА ПРАКСА.
Закон о дуалном образовању у Србији усвојен је почетком новембра, а
према проценама Министарства просвете, требало би да омогући ефикасније образовање и брже запошљавање младих по завршетку средње школе.
Нови систем образовања треба да доведе до тога да ученици кроз теоријски
део и вежбе у школи и кроз учење практичног рада код послодавца стекну
компетенције у складу са квалификацијом. Привредна комора Србије имаће
значајну улогу да провери испуњеност услова за примену дуалног образовања
и уреди однос између школа и послодаваца који учествују у увођењу тог система. Управо због тога ова институција организовала је округли сто под називом
„Унапређење квалитета радне снаге“. Своја искуства са дуалним образовањем
и побољшањем запошљавања младих поделили су чланови привредне делегације Истарске жупаније и ПК Србије и Београда, али и угоститељи, предузетници, професори и ученици Средње туристичке школе Нови Београд. О
закључцима који су том приликом представљени јавности прочитајте у тексту
ПРАКСА - ЗА БРЖИ ПУТ ДО ПОСЛА.
Још једна теже запошљива категорија на тржишту рада данас су и жене,
нарочито оне старије од 50 година. Филијала Пожаревац Националне службе
за запошљавање у сарадњи са компанијом „Луна“ организовала је обуку за 11
кројача и шивача. Полазнице су прошле недеље добиле сертификате о завршеној обуци, а најбоље од њих и посао у овој компанији. Директорка „Луне“
Биљана Јовановић истакла је уверење да ће се овакви пројекти наставити и
додала да су жене које ће остати да раде прави доказ квалитета обука и свега другог што је урађено. Ово је друга обука за кројење и шивење у Пожаревцу. Прва је завршена крајем јуна, а након ње у радни однос су примљене три
најбоље полазнице. Ово је истовремено била последња у низу обука које су
организоване у оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“, чији је
циљ био да се допринесе смањењу незапослености теже запошљивих група на
тржишту рада. Пројекат је финансирала Европска унија са 6,5 милиона евра,
а суфинансирала Национална служба за запошљавање са 3,6 милиона евра. О
искуствима жена које су нашле посао и када им се већ чинило да нема наде,
прочитајте у тексту: КВАЛИТЕТ И ПОСВЕЋЕНОСТ.
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Додељени сертификати полазницама обуке за кројење и шивење

КВАЛИТЕТ И ПОСВЕЋЕНОСТ
У Пожаревцу су прошле недеље свечано уручени сертификати полазницама обуке за кројење
и шивење коју је организовала Филијала Пожаревац Националне службе за запошљавање.
Обуку у оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ завршило је 11 полазница

У

просторијама компаније „Луна“ д.о.о. сертификате је полазницама уручио директор Националне службе за запошљавање
Зоран Мартиновић, који је том приликом истакао да је захваљујући пројекту Европске уније, намењеном запошљавању
теже запошљивих група, до сада обучено око 4.500 лица кроз више од
40 различитих обука. Додели сертификата су присуствовали и Соња
Мирић, директорка Филијале Пожаревац НСЗ, Биљана Јовановић, директорка и власница компаније „Луна“, Зоран Михаиловић, директор
Summit Consulting Services, др Мирјана Беара, вођа тима на партији
2 пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ и Славица Антић,
директорка Народног универзитета Ниш.
„Велики број послодаваца и страних инвеститора оснива у Србији такву делатност. Средствима Националне службе за запошљавање и локалне самоуправе и наредне године наставићемо са обукама које имају за циљ да квалификују људе за она занимања која
су дефицитарна на тржишту рада“, рекао је Мартиновић и додао да
послодавци углавном траже младе људе, али да их афирмитивним
мерама и подршком НСЗ стимулише да запошљавају теже запошљиве групе и старије особе, међу којима се налазе лица која поседују
адекватна знања и вештине, те уз краћу обуку лакше могу да се оспособе за креативан рад него млађа лица која су тек изашла из процеса
образовања.
Полазници обуке биле су особе са евиденције незапослених Националне службе за запошљавање из Пожаревца и околине, а предност при укључивању имали су кандидати без или са ниским квалификацијама, кандидати који су на евиденцији дуже од дванаест
месеци, особе ромске националности и млађи од 30 година. Једанаест
њих је прошло проверу знања теоријског и практичног дела обуке и
њима су свечано уручени сертификати.
Мирјана Беара рекла је да додела сертификата означава крај
партије 2 у оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ и
додала да су до сада обуке у оквиру пројектa завршила 393 лица, што
је више него што је првобитно планирано.
Обука за кројаче и шиваче реализована је у Модној кући „Луна“.
„Трећина полазница је већ запослена, односно прихватиле су позив да остану да раде у Луни“, додала је Беара. Директорка ове фирме, Биљана Јовановић, истакла је уверење да ће се овакви пројекти
наставити и додала да су жене које ће остати да раде прави доказ
квалитета обука и свега другог што је урађено. Ово је друга обука за
кројење и шивење у Пожаревцу. Прва је завршена крајем јуна, а након
ње у радни однос су примљене три најбоље полазнице.

АНКЕТА ПОСЛОДАВАЦА 2017
Национална служба за запошљавање од 22. новембра спроводи
Анкету послодаваца 2017, у циљу континуираног праћења потреба тржишта рада. Овогодишња анкета је седма заредом и њоме
ће бити обухваћено око 5.000 послодаваца из свих области рада.
Анкетари ће интервјуисати у наредних месец дана послодавце
широм Србије о њиховим плановима запошљавања, неопходним
вештинама и знањима које потенцијални запослени треба да поседују. Добијени резултати, као и претходних година, користиће се за
процењивање ситуације на тржишту рада, усклађивање услуга и
мера које пружа НСЗ са потребама привреде, као и за побољшање
квалитета услуга. Сврха ове анкете је и идентификација дефицитарних занимањима у свим регионима и по привредним секторима.
Добијене информације биће од значаја за НСЗ, образовне институције и за саме послодавце. Висок ниво учешћа компанија у истраживању је од кључног значаја. Без сарадње малих, средњих и великих компаније са НСЗ, амбициозни резултати који су од користи
за цело друштво неће бити постигнути. Само заједничким радом
допринећемо сагледавању реалних потреба и даљем развоју тржишта рада у Србији.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА
Национална служба за запошљавање организовала је 5. децембра у београдском хотелу „Метропол“ конференцију поводом завршетка имплементације пројеката „ЕУ помоћ теже запошљивим
групама“ и „Техничка помоћ за управљање директним грантом у
области политике запошљавања“, које је финансирала Европска
унија, а у оквиру којих су унапређене мере активне политике запошљавања. Пројекат „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ је
директни грант који је додељен Националној служби за запошљавање из програма претприступне помоћи (ИПА). Циљ пројекта био
је да допринесе смањењу незапослености теже запошљивих група
на тржишту рада. Пројекат је финансирала Европска унија са 6,5
милиона евра, а суфинансирала Национална служба за запошљавање са 3,6 милиона евра.

Рецепт је само један:
оптимизам и добра мотивација
До радног места тешко долазе жене које су прешле педесету. Свака прича о њиховом путу до посла је другачија. Пре него што је Ивка
Милосављевић преко Националне службе за запошљавање завршила обуку са још 10 жена и запослила се као кројачица у пожаревачкој
фабрици одеће, посао је тражила четири године.
„Радила сам у пекарству и остала без посла. Случајно сам дошла
на курс и почела да радим“, каже Ивка из Маљуревца код Пожаревца.
Весна Стевић је током свог радног века променила три занимања
и никада није радила као правник, иако је завршила вишу школу.
„Са једног посла идем на други. Имам девојчицу осми разред, ја
њој желим бољу будућност“, каже Весна из Пожаревца.
Јасмини Николић остало је осам година до пензије. Први пут је
запослена, иако шије код куће од своје петнаесте.
„Нисам могла да се запослим, јер сам имала непокретну сверкву.
Код куће је требало да се ради свашта, а ја сам била једина домаћица“, каже Јасмина из Лучице.
На евиденцији Националне службе за запошљавање су 2.232
жене старије од 50 година из Браничевског округа, што је за четвртину више него регистрованих мушкараца у истом добу. Чињеница је
да смо продуктивнији у 30 него у 40 и 50, али постоји много других
ствари које то компензују - искуство, квалитет у раду, посвећеност,
што на крају може да буде и предност, не хендикеп. Оне које су овај
трновит пут прошле у свом златном добу кажу да је рецепт само један: оптимизам и добра мотивација.
В. Пауновић/С. Мирић
06.12.2017. | Број 754 |
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ТЕМА БРОЈА

Завршна конференција пројекта Уније послодаваца Србије и SOLIDAR
Swiss Labour Assistance - SLA

ДОБАР МЕНТОР - ОДЛИЧНА ПРАКСА
У оквиру пројекта 15 незапослених младих имало је једномесечну праксу у
приватним фирмама, а неколико полазника на тај начин је и добило посао.
Истраживање Уније послодаваца Србије показало да је међу испитаницима који
су организовали праксу у свом предузећу више од 82% примило барем једно
лице у радни однос након завршетка праксе

П

рема подацима Анкете о радној снази у Републици Србији
у 2017. години, стопа незапослености младих износи 31,2%.
Забележено је смањење стопе незапослености младих (старости 15-24 године) у периоду од другог квартала 2016. до
другог квартала 2017. године. Удео младих који нису запослени нити
се налазе у било каквом систему образовања (старости 15-24 године)
износи 15,3%. Један од главних узрока високе стопе незапослености
младих је приметна неусклађеност понуде и потражње на тржишту
рада. Образовни систем није комплементаран потребама привреде и
послодавци се неретко нађу у ситуацији да не могу да пронађу лице
са одговарајућем знањем и вештинама које то радно место захтева.
Следи да постоји велики број послодаваца са потребом за новим запошљавањем, а са друге стране радно способна лица са занимањима
за која не постоји потреба на тржишту.
Унија послодаваца Србије (УПС) уз подршку SOLIDAR Swiss
Labour Assistance - SLA спровела је пројекат који је имао за циљ
унапређење положаја младих са аспекта њихове запошљивости
и повећања компетитивности на тржишту рада, као и подстицање
активног укључивања послодаваца у организовање стручне праксе.
Посебан циљ је био подизање квалитета стручне праксе кроз обуку
ментора. Конференцији су присуствовали државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана
Божовић, министар омладине и спорта Вања Удовичић, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и председник
Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић.
У оквиру пројекта Унија послодаваца Србије предвидела је организовање 15 пракси код послодаваца широм Србије из сектора малих и средњих предузећа. Обавезна компонента учешћа у пројекту је
било присуство на обуци за менторе, која је организована у просторијама УПС-а у мају ове године.

Предуслови
Стана Божовић истакла је важност праксе, посебно у контексту
транзиције младих из света образовања у свет рада, као и значај стицања радног искуства и развоја општих и специфичних компетенција
и социјалних интеракција. Она је рекла да је послодавац који жели да
ангажује незапослено лице преко програма стручне праксе која се
реализује преко Националне службе за запошљавање у обавези да

СТАВ МЛАДИХ
Млади који су учествовали у пројекту су били свесни предности и
значаја прилике која им је пружена.
Мислим да свака особа која добије прилику треба да је искористи
и месец дана се посвети некој врсти праксе. Ово је одличан начин да
се упознамо са радом и дисциплином, навикнемо на обавезе, а новац
је ту као доказ да се труд исплати. (Коментар, евалуација са младима)
Моје мишљење и општи утисак што се тиче праксе је на највишем
нивоу, због прилике да млади људи који су тек завршили факултете
теоријски део примене и у пракси и да стекну искуство. (Коментар,
евалуација са младима)
Задовољна сам праксом. Оно што ме је највише обрадовало је што
сам из недеље у недељу видела огроман напредак и временом сам
осетила да све брже постижем задате циљеве. (Коментар, евалуација са младима)
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испуни одређене услове у циљу обезбеђивања задовољавајућег нивоа квалитета праксе.
„Један од најважнијих услова јесте да послодавац, у оквиру својих
кадровских капацитета, мора да има запосленог ментора који има одговарајуће компетенције. После завршетка програма послодавац издаје полазнику потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту“, појаснила је Божовићева.
Државна секретарка је рекла да наведене карактеристике програма стручне праксе у највећем делу кореспондирају са обавезним
елементима квалитетних пракси у Препоруци о оквиру квалитета за
спровођење приправништва, коју је Савет министара Европске уније
усвојио 2014. године и закључила да су добар послодавац и добар ментор предуслов одличне праксе и квалитетног потенцијалног радника.
Подршку пројекту пружило је и Министарство омладине и спорте,
а министар Вања Удовичић истакао је да је потребно још сличних пројеката у којима ће се истицати колико је неформално образовање важно.
„Министарство омладине и спорта подржава све овакве пројекте
којима, првенствено, дајемо могућност младима да имају прилику
да разговарају са искуснијим, са квалитетнијим, са онима који поседују знање које ће омогућити младим људима да на лакши начин из
система образовања пређу пут ка тржишту рада. Оваквих пројеката
ће нам требати све више и више. Неформално образовање је битно за
јачање појединца и друштва у целини. Само кроз константно улагање
у себе можемо очекивати да и друштво око нас буде квалитетније и
боље. Битно је истицати предлоге како да будемо сви квалитетнији,
а ово је један од тих предлога. У претходне 4 године смо подигли
стипендије са 1.000 на 1.250, саму стипендију, тј. износ средстава са
25.000 на 30.000 динара. Настављамо тај тренд, тако да ће следеће године број стипендиста бити повећан за 50, па ће бити додељено 1.300
стипендија у износу од 30.000 динара”, рекао је министар Удовичић.

Истраживање послодаваца
Током јуна Унија послодаваца Србије спровела је истраживање
о ставовима послодаваца о стручној пракси у Републици Србији, на
узорку од 200 испитаника у Београду, Нишу, Новом Саду и Суботици.
Највећи број испитаника спада у сектор малих и средњих предузећа.
Циљ истраживања је био да се сагледају проблеми са којима се суочавају послодавци приликом организовања стручне праксе и постави основ за предлог Уније послодаваца Србије како треба да изгледа
измењен члан 201 Закона о раду који регулише стручно оспособљавање и усавршавање, и у складу са одговорима, основ за залагање за
увођење нових мера у Национални акциони план за запошљавање.
Приликом попуњавања овог упитника 45,5% испитаника одговорило је да је упознато са мером „Стручна пракса“ коју организује НаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

СТАВ МЕНТОРА
Ментори који су учествовали у једномесечној пракси и којима је
исплаћена новчана накнада истакли су да поред задовољства да
раде са лицем на пракси и да дају свој допринос његовом напретку,
новчана накнада их је мотивисала да ускладе обављање редовних
радних задатака са менторством.
Финансијска стимулација је допринела већој мотивисаности да
ускладим и обављам примарне задатке и посветим време лицу на
пракси. (Коментар, евалуација са менторима)
Свака финансијска стимулација се одражава позитивно, више
труда, посвећности лицу које ће обављати послове и ускакати кад
је потребна прерасподела посла је јако важна у брзим захтевима
купаца. (Коментар, евалуација са менторима)
Поред задовољства практиканта учешћем на пракси, код нас у
компанији и финансијска стимулација представља сатисфакцију
за додатно време и залагање које тражи менторство. (Коментар,
евалуација са менторима)
ционална служба за запошљавање, а само 18% да је до сада учествовало у реализацији ове мере.
На питање да ли су испитаници - послодавци сами организовали
праксу у свом предузећу, 51% одговорило је потврдно. С друге стране,
49% испитаника - послодаваца који се нису одлучили да организује
праксу, као разлог наводе нејасну законску процедуру регулисања
праксе. У мору недоумица када је у питању правна регулатива, постоји такође и проблем који уговор закључити са лицем на пракси.
Бојазан послодаваца односи се и на дилему да ће лице на пракси злоупотребити податке до којих је дошло. Такође, неки послодавци истичу чињеницу да немају потребе за организовањем праксе у својим
предузећима.

се на тај начин лице на пракси најбоље и најбрже упознаје са радом
предузећа. У складу са тим, 82% испитаника - послодаваца одговорило је да би требало прописати законом да је за реализацију стручне
праксе у предузећу неопходно да постоји ментор.

Накнада и за лица и за менторе
Испитаници сматрају да би Национална служба за запошљавање
требало у наредном Националном акционом плану за запошљавање,
поред постојећих програма, да креира и програм стручне праксе у
коме би уз накнаду за лице на пракси била предвиђена и накнада за
менторе. Ово је неопходно посебно у малим предузећима, где је евидентан пад продуктивности приликом организовања стручне праксе, јер се ментор посвети лицу на пракси и тиме занемарује део својих
радних задатака.
На питање да ли сматрају да је примаран посао ментора био запостављен због посвећивања пажње лицу на пракси, мишљења су
била подељена. Овакав резултат не чуди, с обзиром да су у истраживању учествовали послодавци из разних сектора. Већина њих (54%)
сматра да примаран посао ментора јесте (био) запостављен због посвећивања пажње лицу на пракси, док 46% сматра да није. С обзиром
да пракса може да буде плаћена или неплаћена, 86% послодаваца
- испитаника сматра да лица на пракси треба да добију новчану накнаду, док 14% сматра да не треба.

Чак 90% послодаваца задовољно практикантима
Податак који додатно треба да мотивише остале послодавце да
организују праксу јесте што је међу испитаницима који су организовали праксу у свом предузећу више од 82% примило барем једно
лице у радни однос након завршетка праксе. Чак 90% испитаника је
одговорило да су им досадашња искуства приликом организовања и
спровођења стручне праксе позитивна, док је само 10% изнело негативно мишљење. С обзиром на висок број послодаваца који сматрају
да су им искуства при организовању и реализацији праксе позитивна, не изненађује податак да је 86,4% испитаника одговорило да сматра да се млади на пракси одговорно односе према послу.
Постојање ментора током реализације стручне праксе је од изузетног значаја како за лице на пракси тако и за само предузеће, јер

ЈАВНИ ПОЗИВ НСЗ
Национална служба за запошљавање сваке године расписује
јавни позив за реализацију програма стручне праксе. Овај програм подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање
- квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно
стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом,
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа. НСЗ финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за
занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за
полагање приправничког или стручног испита.
Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се
укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Током трајања програма стручне праксе НСЗ ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства
у укупном месечном износу од 12.000 динара за лица са средњим
образовањем, 14.000 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и 16.000 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Бесплатна публикација о запошљавању

Утисци младих који су обавили једномесечну праксу су, без изузетка, били крајње позитивни. Свако лице је дочекано у предузећу
са унапред припремљеним програмом стручне праксе, који је имао
за циљ да лице учествује у што више активности и за кратко време
стекне неко знање у различитим областима. Млади су нарочито истицали да је уложени труд ментора и осталих запослених да их што
више укључују у радне задатке и помогну у прилагођавању радној
средини надоместио кратко трајање праксе, што је свим практикантима била једина замерка. Пракса по завршетку система образовања
је одлична полазна тачка за увођење младих у свет рада.
С друге стране, значај стручне праксе је круцијалан и са аспекта
прилагођавања лица радној средини. Лица која су тек изашла из система формалног образовања су пуна знања али без радног искуства. То је
лице које се први пут упознаје са принципима понашања у колективу,
односима са клијентима, пословним партнерима, међусобним односима запослених, али и културом понашања и одевања, поздрављањем и
ословљавањем и изгледом пословних просторија и радним амбијентом.
Пракса је одлична платформа где се лице може усавршити, грешити,
научити, питати и даље се формирати за тржиште рада.
Новчана накнада лицима на пракси не мора у сваком случају
бити на првом месту, али са сигурношћу представља добар подстицај
и мотивацију и према речима учесника евалуације пружа значајну
дозу озбиљности појму стручне праксе. Лица која обављају праксу
углавном остају на радном месту колико и остали запослени и учествују у радним задацима сразмерно знању и могућностима подједнако колико и остали.
Поставља се онда питање због чега је послодавац, ако се одлучи
да исплати новчану накнаду лицима на пракси, без обзира на износ
дужан да плаћа пун допринос за здравствено осигурање од 10,3% и
допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање од 26%? У
случају када није уговорена накнада, допринос за здравствено осигурање послодавац плаћа по стопи од 2%, а допринос за пензијско
и инвалидско осигурање по стопи од 4%. Тешко је разумети на који
начин ова политика стимулише послодавце да уговоре новчану накнаду са лицима на пракси и спречава даље плаћање „на црно“.
Весна Пауновић
06.12.2017. | Број 754 |
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Округли сто „Унапређење квалитета радне снаге“

ПРАКСА - ЗА БРЖИ ПУТ ДО ПОСЛА
Своја искуства са дуалним образовањем и побољшањем запошљавања младих поделили су
чланови привредне делегације Истарске жупаније и ПК Србије и Београда, али и угоститељи,
предузетници, професори и ученици Средње туристичке школе Нови Београд

П

ривредна комора Србије - Привредна
комора Београд наставља успешну
сарадњу са Обртничком комором
Истре. Представници две коморе
састали су се од 23. до 25. новембра у Београду, где је у оквиру билатералних сусрета
одржан округли сто „Унапређење квалитета
радне снаге“.
Своја искуства са дуалним образовањем и
побољшањем запошљавања младих поделили су чланови привредне делегације Истарске
жупаније и ПК Србије и Београда, али и угоститељи, предузетници, професори и ученици
Средње туристичке школе Нови Београд. Учесници су се осврнули на концепт формалног и
дуалног образовања у Србији и Хрватској.
Закон о дуалном образовању у Србији
усвојен је почетком новембра, а према проценама Министарства просвете, требало би да
омогући ефикасније образовање и брже запошљавање младих по завршетку средње школе. Настава се реализује кроз теоријски део и
вежбе у школи и кроз учење практичног рада
код послодавца, где се стичу компетенције у
складу са квалификацијом. Привредна комора Србије имаће улогу да провери испуњеност
услова за примену дуалног образовања и уреди однос између школа и послодаваца који
учествују у увођењу тог система.
„Унапређење квалитета, вештина и знања
радника, смањење незапослености и повећање конкурентности главни су мотиви због
којих је уведен Закон о дуалном образовању, са
циљем да се обезбеди бољи пословни амбијент
у Србији“, рекла је на округлом столу Бранислава Симанић, директорка Сектора за предузетништво ПКС. Она је најавила да ће до краја
године бити формиран Парламент предузетника, у који ће удружења предузетника делегирати свог представника, а извршни чланови
удружења радиће у оквиру Скупштине ПКС и
тако директно учествовати у креирању боље
пословне климе у земљи.
„Стручни и квалитетни радници, способни да одговоре свим изазовима посла и окружења, кључ су за општи привредни раст и
повећање запошљивости. Технолошки напредак и прилагођавање привреде често траже
занимања која и нису део нашег образовног
система, па је тако улога ПКС да ослушкује потребе привреде и покуша да на најбољи начин
дефинише тражене профиле радника, као и да
повеже све релевантне институције“, истакао
је Дејан Зрилић, координатор Центра за развој предузетништва ПКС - Привредне коморе
Београда. Он је додао да знања треба да унапређујемо у складу са потребама привреде,
да компаније спојимо са образовним институцијама, како би млади одмах по завршетку
школовања могли да се укључе у свет рада.
Председник Обртничке коморе Истарске
жупаније Марио Палиска захвалио се на гостопримству и представио структуру њихове
привреде, коју већински чине привредници из
угоститељске делатности.
„Нужна је блиска сарадња управе и образовања. Код нас је велики проблем пронаћи
добре раднике, посебно у областима угоститељства и грађевинарства, па сматрамо да
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ЗАКЉУЧЦИ ОКРУГЛОГ СТОЛА
„УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДНЕ СНАГЕ“:
- редовно праћење и предвиђање потреба привреде за радном снагом на националном,
регионалном и локалном нивоу;
- усклађивање формалног образовања са потребама тржишта рада;
- развој система образовања за унапређење знања и вештина кроз даљи развој обука
за потенцијалне и постојеће предузетнике;
- увођење предузетничког образовања у све нивое образовног система у региону;
- покретање иницијативе за образовање и обуку наставника за предузетништво;
- наставак размене искустава и примера добре праксе у циљу развоја предузетништва
на регионалном нивоу;
- унапређење комуникације са локалним, регионалним и националним медијским сервисима,
а у циљу промоције заједничких активности на развоју и повезивању предузетника региона.
треба да буде што више практичне наставе, како би деца из школе излазила са више
знања. Важно је промовисати струковна занимања међу младима, јер се дешава да деца
уписују школе после којих тешко долазе до
посла“, каже Палиска.
О процесу имплементације дуалног образовања у пракси говорио је Драгутин Миличић, директор Средње туристичке школе
Нови Београд, истичући колико је у туризму
и угоститељству посебно значајно стицање
практичних знања и вештина.
„Код нас у школи образовни профили су
реформисани и велики део практичне наставе
изводи се у сарадњи са привредом. Квалитет
средњег стручног образовања зависи од доброг односа са локалном привредом, па због
тога школа сарађује са добрим ресторанима,
хотелима и туристичким агенцијама у којима
наши ученици имају квалитетну практичну
наставу. Законом о дуалном образовању биће
додатно унапређена та сарадња и допринеће

се стварању квалитетнијих кадрова“, каже Миличић и посебно наглашава да је учење кроз
рад нарочито важно за сектор туризма и хотелијерства.
На округлом столу су учествовали и угледни београдски угоститељи, који су из своје
перспективе представили предности и недостатке увођења дуалног образовања.
У оквиру програма билатералних сусрета
предузетника Истре и Београда гости су посетили Скадарлију, познате српске винарије
и етно-село „Бабина река“ у Лазаревцу, где су
детаљније упознали део наше туристичке понуде и разменили искуства.
Досадашња сарадња ПКС ПК Београда и
Обртничке коморе Истарске жупаније оцењена је као изузетно успешна и закључено да
би требало да у наредном периоду буде још
интензивнија и јача. Наредни сусрет две делегације договорен је за почетак следеће године,
на позив представника Обртне коморе Истре.
Јелена Бајевић

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

Запошљавање особа са инвалидитетом

РАД БЕЗ ОБЗИРА НА РАЗЛИЧИТОСТ

Сви програми и мере за смањење незапослености намењени су и особама са
инвалидитетом. На подручју општине Аранђеловац ове године запослење је пронашло
више од 40 незапослених инвалидних лица. „Они јесу заинтересовани да раде, али
послодавци не користе све подстицајне могућности“, рекао је директор Националне
службе за запошљавање Зоран Мартиновић у изјави за РТВ Шумадија
Од фебруара ове године, када су расписани јавни позиви за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, до краја
октобра, на подручју општине Аранђеловац реализовани су програми запошљавања. Уговоре је закључило 10 лица, од којих је једна незапослена особа са инвалидитетом.
„Национална служба за запошљавање има посебан буџет за запошљавање особа са инвалидитетом, који је ове и претходне године
износио 550 милиона динара. Ова средства су намењена за програме
који омогућавају запошљавање ОСИ. Нажалост, у пракси се често дешава да послодавци желе да запосле особе са инвалидитетом, желе
да искористе подстицај, али не могу да нађу лица са одговарајућим
способностима неопходним за процес рада. Зато ћемо настојати да
наставимо са свим програмима који су показали добре резултате и
за које је у овој години постојало велико интересовање послодаваца.
С друге стране, на нашој евиденцији сигурно нису пријављени сви
који траже посао, а имају статус особе са инвалидитетом, па су самим
тим и нама мање могућности да задовољимо тражњу послодаваца“,
истакао је Мартиновић.
Особе са инвалидитетом могу се укључити и у програме самозапошљавања и стручне праксе, али и у различите врсте обука, као и у
програме јавних радова. У току ове године кроз јавне радове реализовано је 12 пројеката и ангажовано 68 лица, од којих је 36 незапослених особа са инвалидитетом.

„Знањем до посла“ у Новом Пазару
Прошле недеље у Новом Пазару одржан је округли сто у оквиру
програма „Знањем до посла“, који је организовало Удружење психолога и Омладински клуб Канцеларије за младе, а учествовале су све
организације и институције које се баве особама са инвалидитетом.
Програм „Знањем до посла“ финансира Швајцарска развојна агенција, а у Србији спроводи „IP Consult“. Удружење психолога и Омладински клуб Канцеларије за младе у Новом Пазару спроводе један
од пројекта који се тиче угрожених категорија младих, па је и овај
округли сто окупио све заинтересоване за ову тему. Поред представљања програма, округли сто је обухватио презентације рада НСЗ,
Центра за социјални рад, Удружења ментално недовољно развијених
лица, Удружења психолога и других организација и институција које
се баве овом проблематиком.
Александра Мајсторовић, из Омладинског клуба Нови Пазар, нагласила је да је овај догађај иницијатива да се кроз отворену дискусију разговара о свим проблемима са којима се суочавају млади са
инвалидитетом у Новом Пазару.
„Желимо да питамо све надлежне институције колико је препреке са којима се суочавамо могуће отклонити, нарочито у погледу запослења. Пројектом је предвиђена едукација којом желимо да докажемо да сви млади, без обзира на њихове различитости, имају право
на рад и усавршавање”, рекла је Александра.
Бесплатна публикација о запошљавању

На округлом столу представљени су и програми и мере Националне службе за запошљавање намењене особама са инвалидитетом,
Центра за социјални рад, Удружења ментално недовољно развијених
лица, Удружења психолога и других организација који се баве овом
проблематиком.

Радна пракса за младе са инвалидитетом
у Београду
Форум младих са инвалидитетом реализује пројекат „Радна
пракса за младе са инвалидитетом“, који за циљ има унапређење запошљивости младих са инвалидитетом кроз развој и примену програма радне праксе. Кључне активности на пројекту подразумевају
израду процедура за праксу за младе са инвалидитетом, као предуслов за успешну реализацију програма радне праксе. У Форуму кажу
да ће се за 15 одабраних практиканата са инвалидитетом одржати и
тренинг за стицање меких вештина и вештина самозаступања - успешно укључивање у свет рада.
Фазе програма укључују: едукативни програм за послодавце у
циљу упознавања са способностима/могућностима особа са инвалидитетом (појам инвалидитета, врсте инвалидитета, комуникација,
терминологија, прилагођавања радне средине, инклузивни процеси),
који се одржава 01. децембар ове године; програм за менторе - именовани представници послодаваца ће имати прилику да стекну/унапреде своје менторске вештине кроз посебно дизајнирану обуку, а у
циљу успешне инклузије младих са инвалидитетом током трајања
праксе, предвиђени термин је средина децембра 2017.
Пројектом је предвиђено да реализација радне праксе ради стицања радног искуства траје три месеца. Послодавци ће након обука
идентификовати једну или више радних позиција за младе практиканте са инвалидитетом. Пројектни тим ће објавити конкурс за практиканте и пружити подршку послодавцима за одабир кандидата, а
Форум младих са инвалидитетом ће покривати трошкове превоза и
топлог оброка за практиканте.
Пројекат се реализује у партнерству са Делта Холдинг д.о.о., у
периоду од 15. септембра 2017. до 15. јула 2018. године, у Београду.
Сарадници на пројекту су и Национална служба за запошљавање,
Унија послодаваца Србије и Универзитетски центар за студенте са
хендикепом. Реализација радне праксе за младе са инвалидитетом
предвиђена је у периоду март - јун 2018. године.
Пројекат је подржан од стране Тима за социјално укључивање
и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, у оквиру тематске
грант шеме „Подршка иновативним приступима повећања запошљавања и запошљивости младих“, који представља део пројекта
„Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања
и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику
запошљавања и повећања запошљивости младих“ (Иницијатива за
запошљавање младих), који финансијски подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу (Swiss Agency for Development and Cooperation
- SDC) под називом „Знањем до посла - Е2Е“.
Весна Пауновић
06.12.2017. | Број 754 |
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Нови начини пословања

COWORKING - МНОГО ВИШЕ ОД ПРОСТОРА
Огроман, отворен простор, велики број младих људи који су у послу, седе за рачунаром или причају,
шетају... Атмосфера радна и инспиративна. У оваквој канцеларији, много забавнијој и занимљивијој
од оне обичне, вероватно није тешко бити креативан и иновативан

П

оследњих година све је више стартапова и људи који раде као
фриленсери, па је тако и логична све већа популарност посебних простора намењених развоју пословања, такозваних
coworking простора. У неформалном радном окружењу креативни предузетници раде, размењују искуства и осмишљавају нове
идеје. Оваква врста пословања има много предности, па тако „станари“ могу добити помоћ у административним пословима, простор за
састанке, али и флексибилно радно време, инспиративно и креативно
окружење, повезивање са другим предузетницима и ширење личних
и пословних контаката.
Са ширењем стартап сцене развијају се и идеје како да се започне
бизнис, у којој области, како да се добије инвестиција и постане успешан у послу. Све више је места на којима се окупљају фриленсери,
власници агенција, предузетници и други тимови, а намењена су за
пословне подухвате и развој идеја.
Тако постоје инкубатори - места окупљања људи који имају добар пословни модел и потребна им је помоћ да почетни производ развију, акцелератори - пословни простори за оне који су већ развили
посао, створили производ и потребна им је подршка у виду повезивања са већим компанијама и појединцима и coworking простори намењени онима који не желе да раде од куће и желе да су у контакту
са сличним људима и да размењују искуства кроз рад. У послу је комуникација веома важна, а у оваквим просторима, који су отвореног
типа, сви становници имају прилику да се боље упознају, шире своја
пословна познанства и можда добију могућност за нове прилике у
пословању.

У таквом простору лако је наћи новог сарадника, можда и потенцијалног клијента, добити помоћ и савете, јер има људи различитих
профила и занимања. У слободно време постоји могућност додатног
учења кроз различита предавања и радионице, које држе предузетници са великим искуством из одређених области.
Како бисмо се уверили у оно што смо чули о оваквом начину
рада, посетили смо ICT HUB, место за иновације и развој стартапа
у ИТ сектору, који је смештен у самом центру града, у Улици краља
Милана. Огроман, отворен простор, велики број младих људи који су
у послу, седе за рачунаром или причају, шетају... Атмосфера радна и
инспиративна. У оваквој канцеларији, много забавнијој и занимљивијој од оне обичне, вероватно није тешко бити креативан и иновативан. Дочекује нас један од директора Коста Андрић, објашњавајући
да је то што видимо само физичка манифестација онога што ICT HUB
ради као платформа која окупља различите људе са добром идејом.
Простор је отворен пре три године, у почетку су долазили углавном почетници у бизнису, али сада су ту и они који већ раде у одређеној индустрији и траже начин да уз помоћ технологије унапреде свој
посао.
ICT HUB као простор за техолошко предузетништво и иновације
функционише у 4 сегмента: стартапи, домаћи фонд који у њих инвес-
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тира, повезивање малих и великих, односно почетничких бизниса и
успешних компанија и Playground - центар за иновације.
„HUB је чвориште, playground игралиште, а ми управо то покушавамо, да окупимо различите креативне и вредне људе на једном
месту и позовемо их да се поиграју са концептом иновација и тако
раде нешто потпуно другачије“, објашњава нам Коста.
Овде су потпуно посвећени раду са стартап компанијама, са
циљем да се идеје што пре реализују и пронађу своју инвестицију,
кориснике или тржиште. За оне који су на почетку осмишљен је и
посебан програмски садржај и едукација о најновијим достигнућима
из света технологије и стартапа. Предавања држе успешни предузетници који желе да своја искуства поделе са ИТ заједницом и пренесу
им нова знања и вештине, а интересовање је увек велико.
„Наш први приватни домаћи фонд који инвестира у технолошке
стартапе већ је подржао пет добрих идеја и оне су успешно реализоване. План је да у наредних годину и по дана буде укупно 20 инвестиција, до 30.000 евра по стартапу“, каже Коста Андрић и додаје да
у ICT HUB-у улажу напоре да нове предузетнике повежу са већим и
успешним компанијама. Тако су у Playground-у, баш у исто време кад
и ми, били представници компанија НИС и Икеа, радећи на својим
иновативним пројектима.
„Велике компаније кроз ICT HUB желе да унесу неке нове идеје у
пословање, али и да успоставе контакт и партнерство са покретачима
бизниса, који могу да им помогну да убрзају развој постојећих производа и пронађу нове моделе. Ми смо добра платформа, партнер и
пријатељ корпорацијама које желе промене и место где их повезујемо
са ИТ стартап заједницом, тако да је однос у позитивном смислу интересни и све радимо заједно“, објашњава Коста. Центар за иновације
(Playground) окупља сада већ јаку интерну заједницу од 90 људи, који
свакодневно раде на својим пројектима и увођењу нових технологија.
Коста нам прича да ослушкују стално потребе станара и да су
врата ICT HUB-а увек отворена. Радује га отварање све већег броја
оваквих простора јер то значи добре резултате за целу заједницу. „Делимо садржаје и начин рада са колегама и сарађујемо, свако има неки
фокус и другачији профили људи и бизниса развијају се у сваком од
coworking простора“, каже Коста и истиче да на друге coworking просторе никако не гледа као на конкуренцију.
Coworking ће сигурно у Србији тек да се развија, јер долазе нови
људи са новим идејама, а све са циљем оснаживања домаће стартап
и ИТ заједнице.
Јелена Бајевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС” број 79/05, 81/05
- испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 - пречишћен текст и
109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 11210211/2017 од 25.10.2017. године, оглашава

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

1. Радно место за припрему
поступка интерне ревизије, у
звању саветник
Група за интерну ревизију
1 извршилац

Опис посла: Учествује у припреми повеље,
стратешког плана, годишњег плана и годишњег
извештаја интерне ревизије; учествује у процени ризика, припреми и примени плана појединачне ревизије, као и спровођењу појединачне ревизије под надзором интерног ревизора;
учествује у документовању појединачне ревизије и обезбеђивању да радна документација
буде адекватно ускладиштена и да евиденција
и документа ревидиране организационе једнице
буду адекватно чувана; учествује у сачињавaњу
писаног извештаја, са налазима и препорукама, и
праћењу имплементације препорука из извештаја
о ревизији; обавља и остале послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 3
године на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен
стручни испит за овлашћеног интерног ревизора
у јавном сектору, знање енглеског језика, знање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање прописа који регулишу област буџетског система Републике Србије и ревизије у јавном
сектору - усмено; знање енглеског језика - усмено;
знање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84
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2. Радно место ветеринарски
инспектор за здравствену
заштиту и добробит животиња, у
звању саветник
Одсек ветеринарске инспекције
Сремска Митровица, са местом
рада у Старој Пазови, Одељење
ветеринарске инспекције у Управи
за ветерину
1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима Програма мера у складу са овлашћењима;
врши инспекцијски надзор и контролу у
унутрашњем и међународном промету живих
животиња, репродуктивног материјала, хране за
животиње; врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања
животиња и производње хране за животиње ради
утврђивања присуства остатака фамаколошких
супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет
животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла
за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши
контролу обављања ветеринарске делатности
субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења
финансијских обавеза субјеката ветеринарске
делатности у корист буџета РС ради обезбеђења
средстава за спровођење мера здравствене
заштите животиња; припрема месечне извештаје
и даје предлоге за припрему плана рада; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област
ветеринарске делатности и јавног ветеринарског здравља, безбедности хране и здравствене
заштите и добробити животиња провераваће се
усмено; познавање прописа који регулишу област
инспекцијског надзора провераваће се усмено;
познавање Закона о општем управном поступку
провераваће се усмено; знање рада на рачунару
провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.
Место рада: Стара Пазора, Светосавска 11

3. Радно место ветеринарски
инспектор за контролу
безбедности и квалитета
хране и споредних производа
животињског порекла, у звању
саветник

Одсек ветеринарске инспекције
Врање, са местом рада у Врању,
Одељење ветеринарске инспекције у
Управи за ветерину
1 извршилац

Опис послова: врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа животињског порекла и
споредних производа животињског порекла у објектима регистрованим за унутрашњи промет; узима
узорке производа и хране животињског порекла
ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију
пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и
утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет
хране животињског порекла; контролише примену
плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и
унутрашњем промету; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област
ветеринарске делатности и јавног ветеринарског здравља, безбедности хране и здравствене
заштите и добробити животиња провераваће се
усмено; познавање прописа који регулишу област
инспекцијског надзора провераваће се усмено;
познавање Закона о општем управном поступку
провераваће се усмено; знање рада на рачунару
провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.
Место рада: Врање, Матије Гупца 1
IV Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 11000 Београд,
Немањина бр. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.
Лична достава пријава могућа је на писарници
Управе за заједничке послове републичких органа
на адреси: Немањина 22-26, 11000 Београд.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VI Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Љиљана Аларгић, телефон 011/3621958.
VII Општи услови за запослење на свим
радним местима: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос
због теже повреде дужности из радног односа и
да није осуђиван на казну затвора у трајању од
најмање шест месеци.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс за радна места под редним бројем
1-3:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома којом се потврђује стручна спрема;
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- доказ о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима;
- доказ о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти којима се доказује на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство);
- доказ о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору (само за радно место
под редним бројем 1).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама
као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинскоj управи.
Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у
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. Потребно је да кандидат
попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат
чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети
на веб-страници Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs,
у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно
доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна
места, провера стручних оспособљености, знања
и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате „Србија”, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2 (Источно крило) и у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Немањина 22-26, Београд, почев
од 15.01.2018. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или
телефонским путем, на контакте које су навели у
пријави.
Напомене: За радна места под редним бројевима
1-3 радни однос се заснива на неодређено време.
За радна места под редним бројем 1-3: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Кандидат који нема положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору прима
се на рад и може обављати послове овлашћеног
интерног ревизора у јавном сектору најдуже годиБесплатна публикација о запошљавању

ну дана од дана завршетка обуке коју организује
Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року је дужан да положи
испит. (ова напомена се односи само за радно
место под редним бројем 1)
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или овереној фотокопији, као
и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и
неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и
веб-страници Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs,
веб-страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис
послова радног места, на порталу е-управе, и на
веб-страници и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

Б Е О Г РА Д

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛA
ЈАВНОГ КОНКУРСА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
Београд, Немањина 22-26

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете,
науке и технолошког развоја, објављен на
веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.
rs, веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“
број 753 од 29.11.2017. године, поништава
се за 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.
У осталом делу конкурс је непромењен.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

КИКИНДА

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „7. ОКТОБАР”
Нови Кнежевац, Карађорђева 49

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора се именује лице које поред
законом прописаних општих услова испуњава следеће услове: 1) да је пунолетно и пословно способно; 2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама; 3) да има
најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање из тачке 2
овог члана; 4) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 5) да познаје област корпоративног управљања; 6) да има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова; 7) да није
члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке; 8) да није осуђивано на казну
затвора од најмање шест месеци; 9) да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи; (2) обавезно психијатријско лечење на
слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења
позива, делатности и дужности. 10) да има урађен
Програм рада предузећа за мандатни период за
који се врши именовање.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Mарија Матеjин, запослена у Општинској
управи Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, соба бр.
14; тел. 0230/82-055. Проверу стручне оспособљености кандидата вршиће Комисија за именовање
директора Јавног предузећа Општине Нови Кнежевац усменом провером, сагласно одредбама одлуке
о поступку и начину именовања директора јавних
предузећа Општине Нови Кнежевац. Адреса на
коју се подносе пријаве је: Комисија за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „7. октобар” Нови Кнежевац, 23330 Нови Кнежевац, Краља
I Петра Карађорђевића 1, са назнаком „Пријава на
конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „7. октобар” Нови Кнежевац - не
отварати“. Документа и докази који се прилажу
уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству, назив
радног места на који се кандидат/киња пријављује,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, оверена фотокопија дипломе о стручној
оспособљености, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, решење или други
акт из којих се види на којим ословима и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство); програм рада предузећа за мандатни период за који се
врши именовање; за тачке 6, 7 и 8 услова конкурса,
доставити уверења. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општинском органу управе или суду. Неблаговремене,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
потребни докази, Комисија за именовање Општине Нови Кнежевац одбацује закључком против
кога није допуштена посебна жалба.
06.12.2017. | Број 754 |
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НОВИ СА Д

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОМЕТАР“
21203 Ветерник
Солунског фронта 8
тел. 065/2094-000

Геодетски послови
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер
геодезије/мастер инжењер геодезије; возачка
дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 26.12.2017.

ПОЖ АРЕВАЦ

МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ
ГЛУВИХ И
НАГЛУВИХ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Воје Дулића 19
тел. 012/221-046

Руководилац стручне службе
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих
услова да кандидати нису осуђивани или да се
против њих не води истрага, треба да испуњавају следеће услове: да имају сертификат преводиоца или тумача за српски знаковни језик, да
имају VI или VII степен стручне спреме (дипломирани дефектолог, психолог, педагог, социјални
радник), да имају радно искуство од 3 године на
истим или сличним пословима у раду са особама
са инвалидитетом, да познају рад на рачунару. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву доставити краћу биографију (CV), мотивационо писмо, сертификат за
преводиоца или тумача знаковног језика, доказе
о школској спреми и радном искуству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидати нису осуђивани и
да се против њих не води истрага. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: Међуопштинско удружење глувих и наглувих Пожаревац, Воје Дулића
19. Управни одбор ће најкасније у року од 15 дана
по завршетку конкурса донети одлуку о избору
новог руководиоца стручне службе.

Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се
кандидати лично јаве на адресу: Хумска 3 ц, радним данима од 8 до 16 часова и да понесу радну
биографију на увид.

Трговина и услуге
БИЉАНА ЂЕРИЋ ПР
ИЗВРШИТЕЉ ПАНЧЕВО

BEACON TECHNOLOGY
МОМЧИЛО ЈОВАНОВИЋ ПР

26000 Панчево, Змај Јовина 2/18
тел. 066/342-142
e-mail: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com

11000 Београд
Булевар краља Александра 272/В/17

Правни послови у канцеларији
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани правник, дипломирани правник - мастер правник; возачка дозвола
Б категорије, основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook). Слање пријава мејлом,
јављање кандидата на телефоне 066/342-142,
013/320-220, лице за контакт: Биљана Ђерић.

К-ХОТЕЛС ДОО
11000 Београд, Студентски трг 9
тел. 011/3333-533

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: IV-I степен стручне спреме, без обзира
на занимање; пожељно радно искуство. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„САВА КОВАЧЕВИЋ“ АД ВРБАС
МЛЕКАРА „ДАНА”
11000 Београд - Звездара
Захумска 65

Продавац
УСЛОВИ: Радно искуство је небитно, пожељно је
познавање основног рада на рачунару. Кандидати се могу јавити Јовану Балетићу на број телефона: 064/889-7450. Рок трајања конкурса је 20
дана.

ДОО „ГАСПЕТРОЛ“
26000 Панчево, Копаоничка 19
e-mail: nenad.dobrota@gaspetrol.rs

Продавац нафтних деривата

на бензиској пумпи, на одређено
време

TIM CO DOO
11000 Београд, Јована Рајића 5ц
тел. 011/2836-786, 2836-787
факс: 011/2833-342
www.timco.rs

Сервисер медицинске опреме
2 извршиоца

Позиција радног места је одговорна за инсталацију и одржавање медицинских система у оквиру
TIM CO портфолиа, представљајући предузеће,
производе и визију, како постојећим тако и потенцијалним корисницима.
Опис посла: инсталација и пуштање у рад нове
опреме код корисника, уз израду документације,
извршавање редовног превентивног одржавања
опреме код корисника уз вођење документације,
дијагностика и решавање квара како код корисника тако и у седишту сервиса, уз вођење документације, наручивање и вођење лагера резервних делова, генерисање извештаја, сервисне
документације и радних налога, комуникација са
корисницима и вендором, испорука опреме и потрошног материјала крајњим корисницима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски
техничар; VI степен стручне спреме, економиста
за финансије, рачуноводство и банкарство; радно
искуство: минимум 3 године на истим пословима.

Нудимо вам: стимулативни рад са најмодернијом
опремом и технологијом уз могућност напредовања, тимски рад у здравој средини, константно
школовање и едукацију, рад у складу са свим

Земун, Добановачки пут 8

Референт за обрачун зарада
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УСЛОВИ: одговарајуће програмерско образовање
уз обавезан услов доброг познавања и рада у
програмским језицима PHP, HTML, Photoshop, In
Design, формално образовање има мање значаја и могу доћи у обзир и лица са завршеном
ИТ академијом уз обавезан услов доброг познавања и рада у програмским језицима PHP, HTML,
Photoshop, In Design, напредно знање енглеског
језика. Кандидати достављају радне биографије
на имејл адресу: moma.jovanovich09@gmail.com.
Трајање конкурса: 30 дана.

на одређено време до 6 месеци

INEX PLUS DOO BEOGRAD
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Опис посла: програмирање и мултимедијска припрема.

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема из
области електротехнике, електронике или машинства; рад са мерним инструментима и инструментацијом; сервисирање електронских и рачунарских
система и компоненти, рад на рачунару - оперативни системи и апликације: Windows, Linux, MS
Office; мрежни протоколи и стандарди: TCP/IP, VPN,
DNS, DHCP; активно течно знање енглеског језика (писана и говорна употреба); возачка дозвола
Б категорије (активан возач); пожељне карактеристике: претходно радно искуство као сервисер
медицинске опреме у DICOM окружењу, рад на
терену; познавање мрежних протокола медицинске опреме у болничком окружењу; рад и искуство
са инзворима јонизујућег зрачења, претходно искуство рада на ЕРП апликацијама, Pantheon; изузетне вештине комуникације; личне особине: марљивост, одговорност и дисциплинованост.

УСЛОВИ: IV степен, продавац нафтних деривата
и гаса; III степен, продавац у малопродаји нафтних деривата и гаса; II степен, пунилац нафтних деривата; енглески језик - почетни ниво.
Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса до
08.12.2017. године. Контакти са послодавцем на
e-mail: nenad.dobrota@gaspetrol.rs, лице за контакт: Ненад Доброта.

Пословни центри НСЗ

Програмер

пробни рад од месец дана

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

Трговина и услуге

важећим заштитним протоколима и регулативом,
службени ауто, мобилни телефон и преносиви
рачунар, стално запослење након пробног рада
од 3 месеца.
ОСТАЛО: Да бисте конкурисали за овај посао
потребно је да радну биографију и мотивационо писмо пошаљете на e-mail: office@timco.рс.
Трајање конкурса: 30 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”.

TERALUX DOO
24000 Суботица
Пролетерских бригада 120
тел. 065/22-11-559

Столар - радник

за производњу АЛУ и ПВЦ столарије,
на одређено време 1 месец
3 извршиоца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме у било ком
занимању, без обзира на радно искуство. Рад у
сменама. Јављање кандидата на телефон 065/2211-559. Оглас остаје отворен до 21.12.2017. године.

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

Конобар - шанкер
15 извршилаца

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

Кувар

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

Посластичар

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

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен је смештај, рад је у сменама. Послодавац организује обуку за рад на каси. Потребна
је прецизност и одговорност запослених лица у
раду са новцем. Неопходно је да кандидати буду
спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награде;
плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде.
Трајање конкурса до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за
запошљавање ради пријављивања за групни разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Точилац горива

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

СИСТЕМ ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ДОО БЕОГРАД
Београд, Патријарха Јоаникија 2а
тел. 060/222-33-18
e-mail: z.lalovic@sistemfps.rs

Maгационер

место рада: Стара Пазова, Нови
Бановци, рад на привременим и
повременим пословима - 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III степен; без обзира на радно
искуство; пожељно је да кандидат поседује обуку
за рад на виљушкару, уколико не поседује, послодавац обезбеђује бесплатну обуку. Рад у сменама, обезбеђен превоз, пробни рад 1 месец. Рок
трајања конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне,
особа за контакт Зоран Лаловић.

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.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ
„ПМП ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ“ ДОО, БЕОГРАД
Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању

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

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

Радник/ца на пословима
обезбеђења

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

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

Службеник обезбеђења

место рада: подручје Републике
Србије изузев Београда, на одређено
време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство; пожељно је да кандидат има
положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање
оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу
јавити послодавцу путем телефона или послати
радну биографију на наведену мејл адресу. Лице
за контакт Ирена Ђорђевић.
06.12.2017. | Број 754 |
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Трговина и услуге

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“
Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар

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

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђеловац); обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања
конкурса: до попуне радних места. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт Немања Недељковић.

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

“АЛВАЂО” ДОО

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

11000 Београд, Призренска 15
тел. 064/820-5021

Mушко - женски фризер

на одређено време

Продавац у пекари

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

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 6
месеци радног искуства на наведеним пословима.
Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања огалса.

INEX PLUS DOO BEOGRAD
Земун, Добановачки пут 8

18000 Ниш, Пантелејска 58
тел. 018/1456-073
e-mail: gorica.rastovic@olimpias.com

Референт за безбедност и
здравље на раду

Оператер на машинама за
шивење

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

УСЛОВИ: VII степенс тручне спреме, стручни испит из безбедности на раду, лиценца за
обављање послова безбедности на раду; радно
искуство минимум 3 године.

Радник у пекарско-индустријском
погону

Референт службе за људске
ресурсе

за рад у Пударцима (Гроцка), на
одређено време 24 месеца
46 извршилаца

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

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

Комерцијалиста

за рад на терену, у Београду

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: IV, V, VI, VII степен стручен спреме, радно искуство минимум 3 године на кадровским и
административним пословима.
OSTALO: 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.

ANGIES ACCESSORIZE DOO
11000 Београд, Добропољска 11а
e-mail: golden.masters@yahoo.com

Козметичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

ОСТАЛО: Кандидати треба да пошаљу CV на
наведену имејл адресу.

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

TESLA TRADE DOO

Комерцијалиста

11080 Земун, Првомајска 36ц

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство није неопходно. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на имејл послодавца. Лице
за контакт Слободан Савић.
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УСЛОВИ: основна или средња стручна спрема.
Опис послова: обављање припреме и умножавање кројева за шивење, надзирање или преузимање контроле над шивењем, кројењем и
пеглањем делова одеће и одевних детаља, надгледање квалитета урађеног посла, а у случају
потребе, слање на дораду.

„ПФС СЕРВИС“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Јанка Чмелика 35а
e-mail: office@pfs.rs

Управник зграде

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до
07.12.2017.

24300 Бачка Топола, Максима Горког 7
тел. 065/9070-227
e-mail: info@masterfood.rs

Месар

Магационер - пакер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 6
месеци радног искуства на наведеним пословима
(рад на паковању и слању пошиљки - ради се са
женском гардеробом, накитом и обућом); основна
информатичка обука.

Опис посла: продаја медицинске обуће.

30 извршилаца

ЈОВАНОВИЋ И СИНОВИ
MASTER FOOD DOO

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

на одређено време 3 месеца

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме,
пожељно радно искуство. Пробни рад 3 месеца.
Јављање кандидата на горенаведени телефон и
и-мејл. Рок за пријаву: до 13.12.2017.

Продавац

на одређено време од 4 месеца, са
пробним радом од месец дана
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, 6 месеци
радног искуства у продаји материјала за водовод
и електроинсталације, знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити на број
телефона 063/279-993 или своје биографије
директно однети на адресу послодавца.

Посао се не чека, посао се тражи

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

Медицина

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

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

Физиотерапеутски техничар

на одређено време до повратка
запосленог на рад са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа у наведеном занимању, положен стручни испит,
лиценца.

Спремачица на одељењу

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: основна школа.

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, дипломирани физико-хемичар или дипломирани технолог,
знање једног светског језика и познавање рада на
рачунару (Word, Excel), пожељно искуство у раду
на некој од инструменталних техника: AAS, ICPOES, HPLC/UV/FLD, LC-MS, GC/FID/ECD, GC-MS;
организационе способности.
Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље
Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс
- стручни сарадник”. Само ће кандидати који
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Министарства здравља
Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине

на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог,
за време коришћења неплаћеног
одсуства, до његовог повратка
на рад, за рад у Служби хитне
медицинске помоћи

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас
приложи и следећу документацију у фотокопији:
диплому о завршеној траженој школи, уверење о
положеном траженом стручном испиту, лиценцу
издату од надлежног органа, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо рока и без потпуне документације неће
се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису у
комору.

ДОПУНА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у
Служби опште медицине, амбуланта
Нова пијаца (послови тимске сестре)

11500 Обреновац, Војводе Мишића 190
тел. 011/3534-903

Оглас објављен у публикацији „Послови”
29.11.2017, за пријем у радни однос медицинске сестра - техничара, општег смера, допуњује се тако што се после речи
„општег“ додаје: или педијатријског смера,
1 извршилац. У осталом делу оглас остаје
неизмењен.

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

Стручни сарадник

у Одсеку за инструменталну
технику Одељења лабораторија за
екотоксикологију Центра за хигијену
и хуману екологију
Опис послова: Ради хемијске анализе параметара у
оквиру контроле квалитета и здравствене исправности узорака намирница, предмета опште употребе, вода и ваздуха. Рукује одређеном мерном опремом. Учествује у изради нових аналитичких метода
и усавршавању валидације постојећих аналитичких
метода. Учествује у обради резултата. Учествује у
екстерној међулабораторијској провери параметара
испитивања квалитета и здравствене исправности
узорка. Сарађује са одсецима у Одељењу. За свој рад
одговара самосталном стручном сараднику одсека
и непосредно шефу Одељења, а обавља и друге
послове и задатке из делокруга рада Одељења по
налогу шефа Одељења.
Бесплатна публикација о запошљавању

2) Медицинскa сестрa - техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршена средња медицинска
школа општег смера, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у комору.

3) Лабораторијски техничар

на одређено време до 3 месеца,
због повећаног обима посла, за
рад у Одељењу лабораторијске
дијагностике
2 извршиoцa
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршенa средња медицинска
школа, смер лабораторијски техничар, IV степен
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у
комору.

4) Спремачицa

на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању до 3 месеца,
за рад у Одсеку за одржавање
хигијене објеката и простора
2 извршиoцa

5) Спремачицa

на одређено време због замене
привремено одсутне запослене
за време коришћења неплаћеног
одсуства, до њеног повратка на
рад, за рад у Одсеку за одржавање
хигијене објеката и простора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове: I степен стручне спреме, основна
школа.
Кандидати за радна места под редним
бројем 1, 2 и 3 достављају: пријаву на оглас;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад или решења о упису у комору;
изјаву да су здравствено способни за послове за
које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Кандидати за радна места под редним
бројем 4 и 5 достављају: пријаву на оглас;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о основном
образовању образовању; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву;
фотокопију извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати који се јаве на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања
радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мије Јовановића 25

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице
које поред услова прописаних законом испуњава
и следеће услове: да има завршен медицински
факултет и специјализацију из гране медицине
из које ДЗ обавља делатност или да има завршен стоматолошки факултет и специјализацију из
гране стоматологије из које ДЗ обавља делатност
или да има завршен правни, економски или дефектолошки факултет са завршеном едукацијом из
области менаџмента у здравству; да има најмање
5 година радног стажа у области здравствене
заштите.
ОСТАЛО: Уз пријаву која садржи преглед кретања
у служби са биографским подацима кандидат
прилаже и следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком
испиту; оверену фотокопију доказа о завршеној
едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је дипломирани правник, дипломирани економиста или дипломирани дефектолог;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак, као и потврда да није осуђиван
на затворску казну безусловно преко 6 месеци
за кривично дело које га чини неподобним за
вршење функције директора; потврду о радном
стажу у области здравствене заштите; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Уверења и потврде не смеју
бити старије од шест месеци од дана објављивања конкурса. Избор кандидата ће се извршити
у року од 30 дана од дана закључења конкурса.
06.12.2017. | Број 754 |
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Пријаве подносити на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс за директора” или
донети лично у просторије рачуноводства. Рок за
конкурисање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Доктор медицине

на одређено време до 3 месеца, ради
замене запослене који се налазе на
породиљском одсуству и одсуству са
рада ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет; положен стручни испит,
пожељно радно искуство у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити и доказе о
испуњавању услова огласа у погледу стручне спреме и положеног стручног испита. Пријаве поднети
лично код секретарице Дома здравља „Бела Црква“
или послати на горенаведену адресу, са назнаком
„За оглас“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“
18230 Сокобања
Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Лице за безбедност и здравље на
раду
на одређено време од 3 месеца због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен факултет заштите на раду, VII/1 степен стручне спреме.
Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном факултету заштите на раду (оригинал или оверена фотокопија);
кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у
болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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.

Национална служба
за запошљавање
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АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“
ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

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

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фармације, без обзира на радно искуство. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе на имејл
адресу послодавца.

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

Биохемичар

УСЛОВИ: медицински факултет; завршених 6
месеци обавезног лекарског стажа; положен
стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање најмање једног светског језика;
лиценца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца о сл.); фотокопије уговора о раду,
тј. потврде о волонтирњу, потврде о обављеном
раду од стране начелника служби здравствених
установа на меморандуму, времену проведеном
на раду и оценама рада - уколико их кандидат
поседује.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног
искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту; фотокопију радне
књижице или другог доказа о рандом исксутву
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство 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.

на одређено време (могућност
запослења на неодређено време)

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

Опис посла: послови биохемичара у биохемијској
лабораторији.

Медицинска сестра - техничар
општег смера

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

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

Доктор медицине

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања,
за потребе Службе за радиолошку
дијагностику

11090 Београд, Краљице Јелене 22

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи општег смера, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију дозволе
за рад - лиценца издата од надлежне коморе 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 (потврду издаје
суд), не старије од 6 месеци, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Пожељно радно
искуство на пословима медицинске сестре - техничара. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради провере стручног
знања и пружања додатних информација које
могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидат који буде изабран, пре закључивања
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уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд.
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља
Раковица 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са
назнаком „За оглас”, или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

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

Оглас објављен 22.11.2017. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Портир - телефониста

на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат
уз пријаву треба да достави оверен препис или
фотокопију дипломе - уверења о завршеној
средњој школи, потврду НСЗ о дужини чекања на
запослење, лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата
- за изабраног кандидата), биографију са адресом
и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине
уз пробни рад

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 лекара специјалисте
и усклађује мишљења и предлоге за наставак
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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 тандарада, обавља и друге послове
из делокруга своје струке по налогу непосредног
руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
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). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења
о упису у Комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, јер се исте не
враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад

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

Административни помоћник

на неодређено време уз пробни рад
Опис послова: води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује
акте, води попис регистратурског материјала,

води евиденцију архивске грађе и књигу печата,
уноси текстове и податке, коригује унете податке,
прима и припрема текстове за штампу, припрема
и умножава материјал за рад, води канцеларијске
послове непосредно на шалтеру, води евиденцију
задужења запослених инвентаром, ради и друге
послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе, којима
одговара за свој рад.
УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба
бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Здравствени сарадник за
хигијену и заштиту животне
средине
у Центру за хигијену и хуману
екологију

УСЛОВИ: дипломирани еколог, мастер; стручни испит. Кандидати треба да доставе следеће
доказе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању - дипломирани еколог, оверену
фотокопију доказа о стеченом академском називу - мастер еколог, оверену фотокопију доказа о
положеном стручном испиту, фотокопију очитане
личне карте.

Лабораторијски техничар у
дијагностици
у Центру за вирусологију

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке
у трајању од четири године - лабораторијски техничар, положен стручни испит, лиценца. Кандидати треба да доставе следеће доказе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању
здравствене струке у трајању од четири године
- лабораторијски техничар, оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију доказа о лиценци, фотокопију очитане личне карте.

Доктор медицине

на одређено време, али не дуже од
24 месеца, у Центру за контролу и
превенцију болести
УСЛОВИ: доктор медицине, положен стручни
испит, лиценца. Кандидати треба да доставе следеће доказе: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању - доктор медицине, оверену
фотокопију доказа о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију доказа о лиценци, фотокопију очитане личне карте.
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ОСТАЛО: Решењем директора Института биће
формирана комисија која ће на основу увида у
приспелу документацију пријављених кандидата
исте рангирати, а по потреби може са кандидатима обавити интервју. Кандидати који се не одазову на позив за интервју неће бити рангирани.
Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити
примљени у радни однос доноси директор, на
основу мишљења комисије. Приложена документација се са обавештењем о изабраном кандидату
враћа кандидатима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом предају се у писарници (соба 53), на горенаведеној адреси, са назнаком “За јавни оглас” или се шаљу путем поште.

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

Виши физиотерапеут

кратком биографијом, извод из матичне књиге
рођених/венчаних, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
у Служби опште медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
општег смера, IV степен стручне спреме; положен стручни испит; лиценца за рад; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење); радно искуство: 1 година. Кандидати подносе следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општег смера, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце, фотокопију личне
карте.

на одређено време, најдуже до 3
месеца

Виша медицинска сестра

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије
првог степена, звање струковни физиотерапеут,
искуство рада у психијатријској установи, рехабилитација пацијената, најмање годину дана.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа
општег смера, VI степен стручне спреме; положен
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада
на рачунару(основни пакет MS Office и Windows
окружење); радно искуство: 1 година. Кандидати
подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи - општег смера; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 3
месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
без обзира на радно искуство.

НК радник - помоћни радник на
економији
на одређено време најдуже до 3
месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на
радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе
пријаву са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о завршеним струковним студијама,
звање - струковни физиотерапеут, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; завршена средња медицинска школа - фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.
Напомена: изабрани кандидати су у обавези да
доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним
доказима достављају се на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Чукарица
11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине

у Служби опште медицине
4 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1
степен стручне спреме; положен стручни испит;
важећа лиценца за рад; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); радно искуство: 1 година. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са
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у Служби опште медицине

Рачуноводствени сарадник

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге
послове
УСЛОВИ: завршена виша економска школа, VI
степен стручности, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење);
радно искуство: 1 година. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком
биографијом, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, уверење о држављанству, фотокопију
дипломе о завршеној вишој пословној школи,
фотокопију личне карте.

Спремачица

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге
послове
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа; I степен стручне спреме; радно искуство: 1 година. Кандидати
подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о завршеној основној школи,
фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или Архиви ДЗ, III спрат, соба
бр. 15. Пријаве поднете мимо означеног рока и
без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносилаца молби не враћамо кандидатима, иста не
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата
биће објављена сајту Дома здравља ”Др Симо
Милошевић”.

Пољопривреда
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Португал
Послодавац: МАДРЕ ФРУТА, Олхао, Република
Португал

Пољопривредни радник/берач

место рада: Олхао, Република
Португал, на одређено време на
пословима сезонског карактера, у
трајању од 2 до 6 месеци
100 извршилаца

УСЛОВИ: за рад на наведеном послу није битно
образовање (могу да конкуришу сви образовни профили); потребан је почетни ниво знања
енглеској и/или португалског и/или шпанског
језика; пожељно радно искуство у брању малина
(боровница, јагода, купина).
Послодавац обезбеђује авансно плаћање трошкова превоза од Србије до Португалa, које ће се
одбијати кандидатима већ од првих плата и нуди
могућност путовања аутобусом у Португал (трошкови путовања по особи износе око 130 евра);
послодавац нуди потписивање уговора о раду на
одређено време на пословима сезонског карактера у трајању од 2 до 6 месеци. Pредвиђен је пробни рад у трајању од 15 дана. У току пробног рада
лица би имала период обуке.
Кандидати морају да достигну мимималне циљеве које одреди послодавац, односно продуктивност (брзина брања нaјмање 4кг/сат), као и норме
понашања; ако запослени не достигне минималне
циљеве, уговор о раду ће бити прекинут и особа
се враћа у своје место порекла сопственим средствима.
Основна нето месечна зарада за радно време од
40 сати недељно износи 557 евра. На наведени
износ послодавац уплаћује и износ 1/2 од одмора,
божићнe додатке, плус додатке на исхрану (око
100 евра), што укупно износи 749,27 евра нето.
Нето месечна зарада са екстра сатима (48 сати
недељно, 6 дана у недељи), могућа награда за
продуктивност у максималном износу од 250 евра
и све наведено као за основну месечну зараду
креће се у распону од 727,37 евра нето до 942,35
евра нето, у зависности од испуњења наведених
услова. Послодавац обезбеђује смештај и сноси
трошкове смештаја. Запослени је од почетка рада
социјано осигуран. Послодавац регулише визу за
сезонски рад и боравишну дозволу.
Потребна документација: радна биографија/
CV на енглеском, португалском или шпанском језику у Еуропас формату. 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: пољопривредни радник/берач –
МАДРЕ ФРУТА, Олхао, Република Португал“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом,
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на адресу: Национална служба за запошљавање,
Филијала за град Београд, Миграциони сервисни
центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За
конкурс: пољопривредни радник/берач – МАДРЕ
ФРУТА, Олхао, Република Португал“.
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 за град Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2407-730

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

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

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: 06.01.2018. године.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
“БОЉЕВАЦ”
19370 Бољевац, Краља Александра 5
тел. 030/463-766

Ловочувар

на одређено време 3 месеца, за
ловиште „Црни Тимок“
УСЛОВИ: најмање III степен шумарске струке;
положен ловачки испит; да има лиценцу за
обављање послова ловочувара; положен возачки испит за Б категорију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
од надлежних судова да се против кандидата не
води истрага и није подигнута оптужница (сва
документа доставити у оригиналу или фотокопији). Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

Индустрија и грађевинарство
ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД
БЕОГРАД
Београд - Стари град
Влајковићева 19а

Дипломирани инжењер
грађевинарства/ конструктор
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер
грађевинарства, смер конструкције; без обзира на
радно искуство; рад на висини.

Референт увоза и извоза

Морнар

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство
12 месеци. Рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана.

Гасни резач

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци. Рад ван просторија послодавца,
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.

Заваривач

на одређено време
2 извршиоца

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI степен економске струке; потребно радно искуство минимум 12 месеци на сличним
пословима; познавање спољнотрговинског пословања. Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен
превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци. Рад ван просторија послодавца,
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.

Дипломирани инжењер
грађевинарства

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер
грађевинарства; потребно радно искуство минимум 12 месеци; лиценца 410; рад на висини.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економске
струке; радно искуство 12 месеци. Рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана.

на одређено време
3 извршиоца

Струковни инжењер геодезије

Магационер

Армирач

на одређено време
2 извршиоца

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен, струковни инжењер геодезије; VI/1 степен, инжењер геодезије; радно
искуство пожељно, могу се јавити лица са и без
радног искуства; рад на висини.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство 12 месеци.

Дипломирани инжењер геодезије
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер
геодезије; радно искуство пожељно, могу се
јавити лица са и без радног искуства. Обезбеђен
смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана.

Струковни инжењер
грађевинарства

Металска струка

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар, мeтaлоглодач; радно искуство 12 месеци

Дизаличар краниста
на одређено време
4 извршиоца

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци; потребна лиценца за руковање
кранском дизалицом.

УСЛОВИ: VI/2 степен, струковни инжењер грађевинарства; радно искуство пожељно, могу се јавити лица са и без радног искуства; рад на висини.

на одређено време
2 извршиоца

Инжењер - струковни машински
инжењер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци.

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; радно искуство пожељно.

Фарбар

Возач моторног возила
на одређено време
5 извршилаца

Грађевински лаборант

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци; потребна возачка дозвола Б, Ц,
Д, Е категорије.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство
12 месеци.

на одређено време
10 извршилаца

на одређено време
2 извршиоца

Бравар
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци.

Пескирер

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци.

Бродовођа

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци.

„ORION WORLD“ ДОО
КРАГУЈЕВАЦ

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

Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Електричар

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

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци.

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.

Електричар

AMD-MONTAGE ДОО

Руковалац једноставних
грађевинских машина
на одређено време
5 извршилаца

на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци.

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

Заваривач

„ENAL-ELEKTRO“ DOO

Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG, TIG+REL, MIG, MAG.

место рада: запошљавање у
Републици Србији, након тога
упућивање запослених на
привремени рад у СР Немачку
50 извршилаца
Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе опреме.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; радно искуство небитно. Теренски
рад, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Кандидати могу да се јаве на број
телефона послодавца: 063/1828-255.

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.
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Бравар

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

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

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
50 извршилаца

Електромонтер електроинсталатер

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

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Потребно
је да кандидати пошаљу пријаве на имејл адресу:
piop@mostogradnja.rs.
Нови Београд
тел. 063/1828-255

Опис посла: послови електричара на одржавању
у кругу фабрике.

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

Металостругар

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

Цевар

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

Руковалац радних машина

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

Физички радник (хемијски
манипулант)

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора),
место рада: Суботица - Биково
5 извршилаца
Опис посла: рад у погону.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да
се јаве на телефон послодавца, лице за контакт
Јасмина Новаковић.

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

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

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

Стаклар

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

„EUROBRAVO” DOO
Београд, Кумодрашка 237
тел. 064/862-0309, 064/2133-150
e-mail: elena.dobrodolac@petitpiaf.com

Бравар - монтер

на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци на пословима бравара-монтера.

је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени
број телефона, особа за контакт Миле Ковачевић
или да на наведену имејл адресу доставе радну
биографију.

„АБЦ ПРОИЗВОД“ ДОО
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 031/563-448

Машински техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство у занимању није битно.

Заваривач

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство у занимању није битно.

Бравар

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство у занимању није битно.
ОСТАЛО: Кандидати достављају радну биографију лично, у просторијама послодавца, сваког
радног дана од 08 до 16 часова.

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

Помоћни радник на градилишту
на одређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. радно искуство
12 месеци на пословима бравара-монтера.

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.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем телефона
или доставити радне биографије на имејл адресу
послодавца, лице за контакт: Елена Добродолац.

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

Тесар

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

Армирач

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

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира
на радно искуство.

Пословни центри НСЗ

ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор 10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац;
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно место са повећаним ризиком,
рад ван просторија послодавца. Радни однос се
заснива на одређено време - 3 месеца. Конкурс

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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ОСНОВНА ШКОЛА
„1300 КАПЛАРА“
11050 Београд, Панчина 1

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

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Београд
Булевар краља Александра 73

Доцент за уже научне области
Механика тла и Геотехника
саобраћајница
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Инжењерска геологија
на одређено време од 5 година

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

у боравку, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, до повратка са боловања

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са боловања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, број 88/2017) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за 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: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен пријавни формулар који се преузима
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о неосуђиваности; доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених); доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Пријаве
на конкурс подносе се непосредно у школи или
поштом на горенаведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426, 8300-206

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 139 и да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 142, 143
и 144 став 1 и 2 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“, број
88/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним

школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 8/15 и 11/16). Остали услови: 1. одговарајуће
образовање у складу са чл. 140, 142, 143 и чланом 144, 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 интердисциплиниране,
мултидисциплиниране,
трансдисциплиниране
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 155
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да канидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, 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, они 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 за полагање испита за
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена фотокопија) 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; оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ
одговарајуће високошколске установе о позна-
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вању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад да децом и ученицима, изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду. Избор
се врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. У поступку одлучивања
о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Пријаве доставити лично или слати на наведену
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд
Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа

Редовни професор за
Пословноправну ужу научну
област, предмети Право
интелектуалне својине и Право
конкуренције
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став
9 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17) и чл. 105
и 107 Статута Правног факултета Универзитета у
Београду.

Ванредни професор за ужу
научну област Правна историја,
предмет Римско приватно право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став
7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17) и чл. 105
и 107 Статута Правног факултета Универзитета у
Београду.

Асистент за Управноправну ужу
научну област, предмет Управно
право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или има академски назив
магистра наука из научне области за коју се бира.
Избор се врши у складу са чланом 72 и чланом
122 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
- аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17) и
чланом 109 Статута Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матиБесплатна публикација о запошљавању

чне књиге рођених и уверење о држављанству)
подносе се Правном факултету Универзитета у
Београду, Булевар краља Александра 67, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“
11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије) у трајању од
3 године или одговарајуће више образовање у
складу са законом (доказ је оверена фотокопија
дипломе), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, познавање
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(српски језик). Пријаве са документацијом доставити на e-mail: kuca.maste@yahoo.com, у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

ОШ „МЛАДОСТ“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник српског језика

са 20 сати недељно, на одређено
време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл.
139, 140, 144 Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника за рад у основној школи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Кандидати су дужни да доставе попуњен
пријавни формулар и оверене фотокопије тражене документације о испуњености услова конкурса,
осим доказа о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, који
ће доставити пре закључења уговора о раду, на
наведену адресу. На основу чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања, решење
о избору кандидата по расписаном конкурсу ће
бити објављено на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја када постане коначно.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 065/200-78-78
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег
занимања, са радним искуством у струци. Предвиђен је рад по сменама. Радно време у групи 6
сати дневно.

Спремачица - сервирка
УСЛОВИ: завршена минимум основна школа, са
радним искуством у предшколској установи. Рад
у две смене.

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, занимање кувар.
ОСТАЛО: кратка биографија, фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених,
фотокопија држављанства.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
Београд - Чукарица, Кнеза Вишеслава 17

Психолог - стручни сарадник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године), филозофски факултет, са знањем
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
Биографије слати искључиво на имејл адресу:
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи
избор накнадно ће доставити осталу потребну
документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СКАДАРЛИЈА“
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-455

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са боловања,
породиљског и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формулаом достављају школи, по
чл. 155 ст. 1 а у вези са чл. 154 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 - у даљем тексту: Закон).
Услови и документа која подносе кандидати за
наставнике уз пријавни форумлар, у складу са
чл. 139 Закона су: 1) школска спрема - одговарајуће образвовање: у складу са чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013) - копија дипломе и додатка дипломи (за завршене мастер студије), уверења о дипломирању (ако није издата диплома),
копија уверења о положеном испиту за лиценцу
(раније - стручном испиту) ако је кандидат поло06.12.2017. | Број 754 |
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жио испит; 2) психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима - тестирање кандидата, општа здравствена способност - лекарско
уверење подноси само изабрани кандидат; 3) да
лице није осуђивано по чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
4) држављанство Републике Србије - фотокопију
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених, подносе сви кандидати; 5) да лице
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, доказ је диплома или уверење о стеченом
високом образовању на високошколској установи
у којој се настава изводи на српском језику. Докази о испуњености услова из члана 139 Закона
тачке 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Тестирање
кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад наставника са ученицима организује школа код Националне службе за
запошљавање по истеку рока за пријављивање.
Пробни рад траје три месеца. Пријавни формулар
са животном и радном биографијом и документима доставити на наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Информације на телефон: 7247-445.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну
област Рачунарска техника и
информатика
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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из
научне области за коју се кандидат бира; други
услови утврђени Законом о високом образовању
и другим прописима који уређују високо образовање, као и Статутом Универзитета у Београду,
Статутом Факултета и другим прописима којима
се уређује стицање наставничких звања. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе,
списком и сепаратима научних и стручних радова
доставити Архиви Факултета, на наведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник физике

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17): 1) одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”,
бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и
44/10), 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. септембра 2005 године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16 и 11/16), 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 је држављанин РС, 5) да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства. Докази о испуњености услова по тачкама 1,
3-5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о држављанству,
изводом из матичне књиге рођених и осталом
пратећом документацијом, слати на адресу школе. Фотокопије докумената морају бити оверене,
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких
способности за рад са ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР”
11504 Барич, Обреновачки пут 132
тел. 8700-512, 8701-213

Наставник математике

са 88,8% радног времена, на
одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика

са 94,35% радног времена, на
одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да има: 1) одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама образовања и према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са 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 на коме
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс се достављају докази о испуњености
услова из тач. 1, 3, 4, 5, оригинал или оверена
фотокопија дипломе или уверење не старије од
6 месеци, оригинал уверења о неосуђиваности,
уверење о држављанству, оригинал или оверена
фотокопија, да је диплома или уверење издато на
српском језику, односно потврда установе која је
издала диплому да је кандидат пратио наставу на
српском језику. Доказ из тачке 2 доставља се пре
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир. Сва додатна обавештења кандидати могу добити путем телефона
на број 8700-512, од 13 до 14 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање
и на радно место редовног
професора за ужу научну област
Повртарство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира. 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
пријављаних кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса: биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом (документа у
оригиналу или овереном препису и не старија од
6 месеци), достављају се на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање

ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ“
Обреновац, Светог Саве 2
тел/факс: 011/7721-131

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег високог образовања за
наставника основне школе и овог подручја рада,
за педагога и психолога, стеченог у складу са чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: а) 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; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005 године; лице из тачке а)
подтачке (2) услова 1) мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2) поседовање дозволе за рад наставника односно стручног сарадника; 3) поседовање
обуке и положеног испита за директора установе (изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до 2
године од ступања на дужност); 4) најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, 5) поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима; 6)
поседовање држављанства Републике Србије; 7)
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; 8) знање српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Комисија за избор директора цени и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају на адресу: ОШ „Посавски партизани“,
11500 Обреновац, Св. Саве 2. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству (уверење о држављанству не старије од 6 месеци); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију
документа о поседовању дозволе за рад (документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту); оверен препис или оверену
фотокопију лиценце за директора школе (ако је
кандидат поседује); потврду о радном стажу у
установи на пословима образовања и васпитања,
оствареном након стеченог одговарајућег образоБесплатна публикација о запошљавању

вања; уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања;
доказ да зна српски језик, односно језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Кандидат може доставити
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника). Кандидат који је претходно обављао дужност
директора установе дужан је да достави доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља изабрани кандидат. Школа ће лица која су се пријавила на конкурс обавестити о извршеном избору
директора школе, у року од 8 дана достављања
решења о именовању директора школе од стране
министра просвете, а које је коначно у управном
поступку. Кандидат има право на судску заштиту
у управном спору. Ближе информације о конкурсу
могу се добити путем телефона 011/7721-131.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Београд, Краља Петра 4

Сарадник у звање вишег стручног
сарадника за ужу научну област
Текстилно инжењерство
на период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању, Минималним условима за
избор у звања наставника на универзитету које
је донео Национални савет за високо образовање
и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду. Кандидати подносе: пријаву на конкурс у
три примерка, радну биографију на прописаном
обрасцу 2 у три примерка, електронску форму
обрасца 2 на једном CD-у, пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4 CD-а, потписани списак радова
датих у електронској форми, документацију у
вези радова (каталози и друга документа који су
пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), потписани списак приложене
документације (каталози и друга документа који
су пратећа документација стручне и уметничке
биографије кандидата), у пет примерака, оверену фотокопију или оверен препис дипломе у
једном примерку, уверење надлежног органа да
правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи (члан 62 став 4 Закона
о високом образовању). Кандидат пријављен на
конкурс који има искуство у педагошком раду са
студентима доставља доказ о педагошком раду
и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је
било). Образац 2 и Минимални услови за избор
у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у
пољу техничко-технолошких наука на Факултету
примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2
од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016., бр.
03-28/2-3 од 29.12.2016. и 03-28/7 од 16.11.2017)

налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у
Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информације
тел. 060/520-7721. Приложену документацију
кандидати су у обавези да преузму у року од пет
радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема
обавезу чувања документације.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну
област Економска политика и
развој, предмет: Јавне финансије
УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету, које је
донео Национални савет за високо образовање,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и општим
актима Економског факултета у Београду, којима
се уређују услови и поступак за стицање звања
наставника. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се на наведену
адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Редовни професор за ужу научну
област Физика кондензоване
материје
изабрани кандидат изводиће
наставу и из предмета из области
физичке кинетике јонизованих
гасова

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира; научни, односно стручни радови, у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом и Правилницима
Физичког факултета и Универзитета у Београду.
Неосуђиваност за кривична дела из члана 72
став 4 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). Пријава треба да садржи:
биографију, оверен препис дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње
научне активности, преглед научних резултата,
списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације. Пријаву је
потребно доставити у штампаној и едитабилној
електронској форми (tex или doc формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту Физичког
факултета: www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима о
испуњености услова конкурса доставити Деканату Факултета, на наведену адресу (3. спрат соба
652), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник за опште послове
УСЛОВИ: академске мастер студије (300 бодова),
мастер правник, економиста, основне академске
студије (240 бодова), специјалистичке академске
студије (240 бодова), VII степен стручне спреме,
дипломирани правник, правни факултет, економски факултет; језик на којем се остварује васпитно образовни рад - српски. Поред општих услова
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24
Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству, доказ да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на узречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о неосуђиваности не
сме бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају
бити оверене. Изабрани кандидат је дужан да пре
заснивања радног односа достави лекарско уверење. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају искључиво путем
поште на наведену адресу са назнаком радног
места за које се кандидат пријављује.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА“
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. У радни однос ради обављања посла васпитача може
бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: 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), студијама у трајању
од три године или више образовање, образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирањаод најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 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 кри-
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вична 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. Обавеза
полагања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс који
се налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз оштампани пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно
дипломе 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 фотокопија оверена, не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију уверења
полицијске управе, не старије од шест месеци, 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; ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику - уверење да је положио испит из
српског језика са методиком 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 раду. Сви остали докази саставни су 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 горенаведену адресу, поштом или лично, од 9 до 15
часова, у Дирекцији установе, Пожешка 28.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента на
одређено време од 5 година или
у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година,
за уже научне области Теорија
механизама и машина и
Инжењерско цртање са нацртном
геометријом
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента

за ужу научну област
Термоенергетика, за групу
предмета Топлотне турбомашине и
термоенергетска постројења
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о високом образовању и чланом
120 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе диплома стечених у
земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној
спреми, списак радова и сепарате објављених
радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://
www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/
izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од
15 дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
11000 Београд, Паунова 19а
тел. 011/3983-590

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане у чл. 122 и 139 и
члану 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр.
88/2017), у даљем тексту Закона. За директора
школе може бити изабрано лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 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, мултидисципинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука,
(2) на основним студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава
услове за наставника те врсте школе и подручје
рада, за педагога и психолога школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача
и стручног сарадника; обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није 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
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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. Комисија за избор директора цениће
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), као доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора и оцену спољашњег вредновања, ако је
кандидат претходно обављао дужност директора
школе. Изузетно, ако се на конкурс не појави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, из
члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне 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 сараника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање 10 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверен препис уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за
рад); обуку и положен испит за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, јер Програм
обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит
за директора у року који предвиђа закон; потврду да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања (не старије од 6 месеци), односно
за лице које испуњава услове из члана 122 став 6
Закона, потврду да има најмање 10 година радног
искуства у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог образовања; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); оквирни план и програм рада директора школе за време трајања мандата од 4 године, као и
остала документа која могу послужити као доказ
о стручним и организаторским способностима;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
кандидата; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања уколико се на конкурс појави лице који
је претходно обављало дужност директора установе; доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); пријемни
формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе“, лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће
узети у разматрање, као и фотокопије докумената која нису оверене од стране надлежног органа
(јавног бележника, органа градске или општинске
управе, суда). Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, радним даном до 14 часова, на телефон: 39-83-590.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Секретар
УСЛОВИ: Услови за пријем предвиђени су чл. 139
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), и то: 1)
да кандидат има одговарајуће образовање из
области правних наука, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен
пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
доставити и краћу биографију. Докази о испуњености услова који су предвиђени чланом 139 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања из тачака 1, 3 и 5 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом
доставити у року од 8 дана од дана објављивања
огласа на горенаведену адресу, са назнаком “За
конкурс - секретар”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Васпитач

на одређено време преко 60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или завршене основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године или завршено
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или студије у трајању
од три године или више образовање; са или без
радног искуства, обавезно полагање стручног
испита.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време преко 60 дана
7 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - медицинска сестра васпитач;
више образовање; високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије),
са или без радног искуства; обавезно полагање
испита за лиценцу.

Кувар

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, кувар техничар; једна година радног искуства у струци,
могућа провера психофизичких и радних способности.

Референт за радне односе

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвени
смер или правно-биротехнички смер; познавање
рада на рачунару; са или без радног искуства;
могућа провера психофизичких и радних способности.
ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17). У радни однос у
установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање (фотокопија дипломе или уверења); 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 (не старије од 2 месеца,
оригинал или фотокопија); 4) има држављанство
Републике Србије, не старије од 6 месеци; 5) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1, 3 и 5 овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2 овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати који уђу у ужи избор у обавези
су да доставе оригиналну документацију на увид.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја, а потребну
документацију (фотокопију) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају ПУ на
адресу Саве Шумановића 1, Београд (канцеларија
бр. 6), поштом или лично, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

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

Координатор финансијских и
рачуноводствених послова - шеф
рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, на основним академским студијама по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године
и звање дипломираног економисте на смеровима
рачуноводство и ревизија и банкарство и финансије. Додатни услови: рад на рачунару и најмање
две године радног искуства на пословима координатора финансијских и рачуноводствених послова - шефа рачуноводства. У радни однос у устано06.12.2017. | Број 754 |
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Наука и образовање

ви може да буде примљено лице под условом: 1)
да 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 коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
потребно је да кандидат достави: оверену копију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме; доказ о неосуђиваности; оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије;
уколико диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик; потврду о радном искуству на пословима шефа рачуноводства.
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом и оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме. Школа нема обавезу да доказе
поднете уз пријаву враћа кандидатима који нису
изабрани. Пријаве доставити на адресу Друге
економске школе, Београд, Господара Вучића 50.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА
ДАНИЧИЋ“
11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/17): 1) да има
одговарајуће образовање за наставника основне
школе, за педагога или психолога школе стечено:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) - студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 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
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изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, 7)
да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен
испит за директора установе. Уз пријаву на конкурс
кандидат је у обавези да приложи: оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/
оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања (не
старију од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију
уверења да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству ( не
старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата ( извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функцију директора школе
и доказ о резултату стручно педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања; пријаву
на конкурс, са радном биографијом и прегледом
кретања у служби и стручним усавршавањем,
план и програм рада директора школе. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о
знању српског језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од 2 године ступања на дужност,
у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и потребном документацијом доставља на адресу
школе Мештровићева 19а, у затвореној коверти
са назнаком “Конкурс за избор директора школе”,
лично или путем поште. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, радним даном од 9.00
до 14.00 часова, на телефон: 3970-140.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ

се изабрати и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови
утврђени су одредбама члана 84 став 1 и став 2
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017). Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова, дипломе о одговарајућој
стручној спреми - оверена копија, уверење о уписаним докторским академским студијама, доказ
о прихваћености теме докторске дисертације,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), подносе се на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сарадник у настави за ужу
научну област Инжењерство
нафте и гаса

на одређено време од једне године,
уз могућност продужења за још
једну годину у току трајања студија,
а најдуже до краја школске године у
којој се студије завршавају
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог степена, бира се студент мастер академских студија који је студије првог степена завршио
са укупном просечном оценом најмање 8,00. Наведени услови утврђени су одредбама члана 83 став
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017). Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручкој спреми - оверена копија, уверење о уписаним мастер академским студијама, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се на горенаведену адресу. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сарадник у настави за ужу
научну област Математика и
информатика

на одређено време од једне године,
уз могућност продужења за још
једну годину у току трајања студија,
а најдуже до краја школске годинеу
којој се студије завршавају
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог степена бира се студент мастер академских студија који је студије првог степена завршио
са укупном просечном оценом најмање 8,00. Наведени услови утврђени су одредбама члана 83 став
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017). Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми - оверена копија, уверење о уписаним мастер академским студијама, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се на горенаведену адресу. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

БОР

Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

Асистент за ужу научну област
Математика и информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент докторских академских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8,00 и који показује смисао за
наставни рад. Такође, у звање асистента може

19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у
звању доцента за ужу научну
област Хемија, хемијска
технологија и хемијско
инжењерство

на одређено време, изборни период
од 5 година

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

Наука и образовање

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као и
Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за рад:
VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области хемијско технолошког инжењерства, са
завршеним техничким, технолошким или сродним факултетом, смера биохемијско инжењерство и биотехнологија. Остали услови утврђени су
одредбом члана 75 Закона о високом образовању
(“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 99 и 100 и 103
Статута Техничког факултета у Бору као и Правилником о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у
звању сарадника у настави
или асистента за ужу научну
област Рударство и геологија,
Рударска група предмета за
област Подземне експлоатације
лежишта минералних сировина

на одређено време, изборни период
од 1 или 3 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, Законом о високом образовању и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани инжењер рударства, студијског програма Рударско инжењерство,
модула Експлоатација лежишта минералних сировина и уписане мастер или докторске академске
студије на истом модулу. Остали услови утврђени
су одредбом члана 71 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у
звању сарадника у настави за
ужу научну област Екстрактивна
металургија и металуршко
инжењерство

на одређено време, изборни период
од 1 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер металургије са завршеним техничким или технолошко-металуршким факултетом и
уписане мастер академске студије. Остали услови
утврђени су одредбом члана 71 Закона о високом
образовању (“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и члана 103
Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је
доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије научних и
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа
непостојања сметње из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању (казнена евиденција МУП-а),
документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, 19210 Бор, Војске Југославије 12. Рок
за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР РАДИЋ”
19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне 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 интердисциплине, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области из области педагошких наука (кандидат 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 пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; одговарајуће психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. Дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога,
да поседује дозволу за рад наставника, односно стручног сарадника, да има обуку и положен
испит за директора установе (изабрани директор
који нема положени испит за директора дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања на дужност и да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или
оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (нови образац у оригиналу или овереној копији); доказ о
неосуђиваности; потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања, тј. најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику, кандидат доставља писмени доказ да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
радну биографију, оквирни план рада за време

мандата; потврду о обуци и положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеној обуци и испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, јер
програм обуке за директора школе и Правилник
о полагању испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за
директора у законском року); лекарско уверење.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености
услова за избор чије се прилагање тражи. Докази
о одговарајућем образавању, о неосуђиваности,
држављанству Републике Србије, о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности и
знању српског језика, саставни су део пријаве за
конкурс. 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. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса могу се поднети лично или препорученом поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора школе“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок
за пријављивање је 15 дана.

Ч АЧ А К

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
32300 Горњи Милановац
Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010

Психолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање (у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС”
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017), које има психичку, физичку и и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; које није осуђивано за кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона; које има држављанство Републике Србије и зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању;
исправа коју издаје високошколска установа а
којом доказују да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ из високошколске установе да су
у току студија положили испите из педагогије и
психологије; 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; оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
06.12.2017. | Број 754 |
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доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском
језику); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Десанка
Максимовић“ Горњи Милановац, Милутина Тодоровића Жице 10. Контакт телефон 032/727-010.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАЈКА”
32250 Ивањица, Наде Поповић 48

Помоћни радник

особа са инвалидитетом
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: основну школу, није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: краћу радну биографију, са адресом и контакт телефоном, доказ о одговарајућем степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а);
решење надлежног органа о преосталој радној способности; пријавни формулар. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом, достављају установи.
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене копије (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе
лично или путем поште (са повратницом) у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, на адресу: Предшколска установа „Бајка”, Ивањица, Наде
Поповић 48.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СУНЦЕ”
32300 Горњи Милановац
Вука Караџића 4

Оглас објављен у публикацији „Послови“
број 753 од 29.11.2017. године, за директора ПУ, исправља се у делу текста огласа у
ставу 1 тачка 1 став 2, тако што уместо речи:
„алинеја 1 тачка 2” врши се исправка у речи:
„тачка 2 подтачка 2”. У осталом делу текст
остаје непромењен. Рок за достављање
пријава за избор директора Предшколске
установе „Сунце” Горњи Милановац је 15
дана од дана објављивања исправке у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање.

ГЊИЛАНЕ

курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених или уверење о
држављанству не старије од шест месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; уверење
основног суда да није покренута истрага, нити
подигнута оптужница; лекарско уверење; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и организационим
способностима. Напомена: 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. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара ПУ „Шарско лане“ Штрпце и путем телефона: 0290/71-193.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ШАРСКО ЛАНЕ“

ГИМНАЗИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Директор

Наставник физике

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора установе може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег високог образовања
и васпитања из члана 140 става 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања; 1) на
студијама другог степена, мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника,
васпитача и стручног сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом; поседовање држављанства Републике
Србије; 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;
најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран и васпитач који, уз
испуњеност осталих услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање на студијама првог степена, основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије, студијама у трајању од три
године или вишим образовањем) и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
ради замене директора у првом
мандату, за 35% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом, и то ако: има одговарајуће високо обазовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има психичку физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За наведено радно
место кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оверену фотокопију извода
из књиге рођених, оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, 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 о
познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само уко-
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лико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Кандидати женског пола који у
дипломи имају једно презиме а у пријави на конкурс друго треба да доставе и извод из књиге венчаних, оверену фотокопију. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши Национална служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати, а сви
кандидати у пријави треба да наведу број контакт
телефона.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 Јагодина, Багрданска 7
тел. 035/251-329

Секретар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани правник - мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање на
основним студијама у трајању од 4 године по
прописима који су уређивали високо образовање до 2005. године; 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 језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Уз пријавни формулар поднети: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, доказ о неосуђиваности, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење
о психофизичкој способности за рад са децом
и ученицима (доставља кандидат пре закључивања уговора о раду), доказ о знању српског
језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба
да доставља додатне доказе за овај услов). Рок
за подношење пријава са доказима је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати
у обзир. Пријавни формулар са документацијом
слати на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Стручни сарадник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да је професор психологије; дипломирани
психолог - општи смер или смер школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог;
дипломирани психолог; мастер психолог; дипломирани психолог - мастер; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани
мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из
развојно-педагошких предмета, а све у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016 и 2/2017).

Наставник француског језика

са 33% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да је професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил француски језик); мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил француски језик); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура), а све у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016 и 2/2017).
ОСТАЛО: Општи услови у складу са чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017): да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик. Кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: попуњени
и одштампани пријавни формулар (налази се на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део „Ново
на сајту“), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању, уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који
буде изабран по конкурсу, пре закључења угово-

ра о раду). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити
лично у секретаријат школе, у затвореној коверти
са назнаком “За конкурсну комисију” на горенаведену адресу.

КИКИНДА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА
23300 Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7
тел. 0230/422-023
e-mail: etski@mts.rs
www.ekonomskaki.edu.rs

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника за подручја рада Економско-трговинске школе,
педагога и психолога: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење);
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, за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, које није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, против
кога 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 наведена кривична
дела; дозвола за рад наставника/стручног сарадника; обука и положен испит за директора; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе: преглед кретања у
служби, биографске податке и податке о струч06.12.2017. | Број 754 |
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ним и организационим способностима; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
као и друга уверења којима се доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога
или педагога; оверену фотокопију дозволе за
рад наставника/стручног сарадника; оверену
фотокопију уверења о положеној обуци и испиту за директора; потврду да има најмање осам
година рада у установи образовања; уверење/
потврду из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које није правоснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности, против кога 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 наведена кривична дела; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија); фотокопија личне
карте/биометријски очитана лична карта. Напомена: кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
његовом раду (извештај просветног саветника).
Кандидат који је претходно обављао дужност
директора школе, дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Изабрано лице
за директора, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прибавља пре
закључења уговора. Диплома, односно уверење
о стеченом високом образовању уколико је на
српском језику на којем се остварује образовно-васпитни рад уједно је и доказ да кандидат
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, у супротном је потребно доставити оверену фотокопију уверења о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Правилник о начину и поступку обуке и полагања
испита за директора није до расписивања конкурса прописан. Кандидат који буде изабран
имаће обавезу да положи испит у законском
року. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати са назнаком “Конкурс за
директора” на горенаведену адресу.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу
научну област Дечија и
превентивна стоматологија
Доцент за ужу научну област
Офталмологија
Асистент за ужу научну
област Дечија и превентивна
стоматологија
Сарадник у настави за ужу
научну област Радиологија
Услови за наставника: А) У звање ванредног
професора може бити бирано лице које испуњава
следеће минималне услове: 1. испуњени услови за
избор у звање доцента; 2. приступно предавање
из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране Комисије за писање извештаја пријављених
кандидата за избор у звање ванредног професора,
уколико нема педагошко искуство на универзитету; 3. позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног
изборног периода (уколико га је било); 4. објављена два рада из научне области за коју се бира, у
периоду од избора у звање доцента, у часописима категорије М21, М22 или М23; 5. најмање један
рад објављен у часопису који издаје Медицински
факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је
кандидат првопотписани аутор рада; 6. оригинално стручно остварење или руковођење или учешће
у пројекту; 7. од стране наставно-научног већа
факултета одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака (све са ИСБН бројем) за
ужу научну област за коју се бира.
Изборни услови: Кандидат за избор у звање
мора да испуни најмање два изборна елемента
предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да
буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.
Б) Услови за избор наставника: Услови за први
избор у звање доцента - обавезни услови: у звање
доцента може бити бирано лице које испуњава
следеће минималне услове: 1. научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен
на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у земљи или диплома доктора
наука стечена у иностранству, призната у складу
са Законом о високом образовању; 2. приступно
предавање из обласи за коју се бира, позитивно
оцењено од стране Комисије за писање извештаја
пријављених кандидата за избор у звање доцента,
уколико нема педагошко искуство на универзитету;
3. позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног изборног
периода (уколико га је било); 4. објављен један
рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23; 5. најмање један
рад објављен у часопису који издаје Медицински
факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је
кандидат првопотписани аутор рада.
Изборни услови: Кандидат за избор у звање
мора да испуни најмање два изборна елемента
предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да
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буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.
Посебни услови и испуњеност услова за избор
наставника ближе су уређени Правилником о
ближим условима за избор у звања наставника
Универзитета у Приштини - Косовска Мировица.
В) Асистента: У звање асистента може бити
бирано лице које испуњава следеће обавезне
услове: студент докторских студија или магистар
са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са просечном оценом најмање осам; смисао за наставни
рад. завршена здравствена специјализација из
Интерне медицине.
Посебни услови: оцена испуњености услова и
поступак избора наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини
- Косовска Митровица, Статутом и Правилником
о условима, начину и поступку избора у звање
сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица; одобрена докторску
дисертација; већи број објављених научних радова у домаћим и иностраним часписима; већи број
стручних радова на домаћим или међународним
скуповима.
Г) Сарадник у настави: студент докторских студија; завршене интегрисане академске студије са
просечном оценом најмање осам; смисао и способност за наставни рад.
Посебни услови: већа просечна оцена из предмета уже научне области; већи број научних
радова објављен у домаћим и иностраним часописима; већи број стручних радова на домаћим
или међународним скуповима; краћи рок студирања - млађи кандидат; добијена студентска признања; активно познавање страних језика; активно познавање рада на рачунару.
Посебни услови, оцена испуњености услова и
поступак избора наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини
- Косовска Митровица, Статутом и Правилником
о условима, начину и поступку избора у звање
сарадника Медицинског факултета у Приштини Косовска Митровица.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни доставити доказ о испуњености услова из
става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве доставити на адресу:
Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом
Архиви факултета.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
„КОСОВСКИ БОЖУР”
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-371

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава прописане услове из члана 122 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), а у вези са члановима
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139 и140 став 1 и 2 наведеног Закона о основама
система образовања (у даљем тексту: Закон). За
директора школе може бити изабрано лице које
има високо образовање стечено на: 1) 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 дефектолошких наука или
интердисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области дефектолошких наука, 2) на основним
студијама у трајањуод најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да испуњава услове
за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога школе; дозволу за рад
(лиценца) за наставника, васпитача и стручног
сарадника; обуку и положен испит за директора
установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није 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. Комисија за избор директора цениће
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), као 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 ни
један 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 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
биографске податке односно радну биографију;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (дозвола за рад); обуку и положен испит
за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора школе и
Правилник о полагању испита за директора нису
донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези
да положи испит за директора у року који предвиђа Закон); потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (не старије од 6 месеци) односно за лице
које испуњава услове из чл. 122 став 6 Закона,
потврду да има најмање 10 година радног искуства у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
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старије од 6 месеци); уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); уверење 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); уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); план и
програм рада директора школе, остала документа
која могу послужити као доказ о стручном и организаторским способностима; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора кандидата; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања,уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе; доказ да зна језик
на којем се остварује васпитно-образовни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику; пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса
на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично
или поштом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
38217 Сочаница, Галичка бб
тел. 028/87-321

Директор

држављанству (не старије од 6 месци), потврду
о радном искуству, уверење из суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, уверење односно извод из казнене евиденције да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, биографске податке, односну радну биографију и програм рада, пријавни формулар на конкурс, који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Потврду
о психичкој, физичкој и здравственој способности
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора. Уколико се на конкурс пријави лице које је
предходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу:
Предшколска установа ,,Бамби“, 38217 Сочаница,
Галичка бб, са назнаком „Конкурс за директора“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара установе или на телефон
028/87-321.

на мандантни период од 4 године

К РА Г У Ј Е В А Ц

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), 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, и члана 140 став 3 овог
Закона 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 и услове прописане чланом
139 истог Закона, односно да има одговарајуће
образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство РС, да зна српски језик и језик на
којем се остварује васпитно-образовни рад.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ
НАУКА

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: диплому
о стеченом образовању или оверену фотокопију, доказ о поседовању лиценеце за рад (уверење о положеном стручном испиту), уверење о

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

Сарадник у настави за ужу
научну област Инфективне
болести
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Сарадник у настави за ужу
научну област Фармацеутска
анализа
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, кандидати су у обавези
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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.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Хиспанске
књижевности и култура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из
чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни и посебни услови предвиђени
чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/360
од 28.04. 2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30. 8. 2016.
године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-1232
од 10.04.2017. године, Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II-01-52 од 09.01.2017. године)
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Вајарство

са 75% радног времена, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за коју се бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или другог степена
и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира, непостојање
сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и осталиопшти и посебни услови предвиђени су чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-360
од 28.04.2017. године - www.кг.ац.рс), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-1232 од 10.04.2017. године (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/14),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу- www.kg.ac.rs (бр. III-01-52 од
09.01.2017. године) и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу. Кандидати подносе
на расписан конкурсза избор у звање доцента 10
самосталних радова из уже уметничке области за
коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу
или у дигиталној форми (на CD-у).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија,
фотокопија личне карте и очитана лична карта,
потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута
Универзитета у Крагујевцу, потврда Комисије за
обезбеђење и унапређење квалитета о педагош-
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ком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у), за кандидате који се први пут бирају
у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу
предвиђено је јавно приступно предавање. Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD-у) у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије
докумената морају бити оверене. Непотпуне и
неблаговрене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће
се узимати у разматрање. Сва документација и
радови достављају се Служби за опште и правне
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована
Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање вишег
уметничког сарадника за ужу
уметничку област Клавир
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије
(или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са укупном
просечном оценом најмање 8 на основним и на
мастер академским студијама, високе уметничке
резултате као и изразиту способност за уметничку сарадњу и наставни рад и најмање 5 година
радног искуства у звању уметничког сарадника.
Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о
високом образовању и остали обавезни, општи
и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/360од 28.04.2017. године - www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1
од 30. 8.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а,
бр. 01-1232 од 10.04.2017. године Правилником
о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-5107/1 од 09.12.2016. године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Француска
књижевност и култура
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија
који је основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао и способност за наставни и
научни рад. У звање асистента може бити изабран
и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студије по старом Закону). Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона
о високом образовању и остали обавезни, општи
и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),

Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/360од 28.04.2017. године - www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1
од 30.08.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр.
01-1232 од 10.04.2017. године Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736
од 03.03.2014. године), Одлуком о измени и допуни Правилника о избору сарадника на Одсеку за
филологију (бр. 01-2453/15 од 20. 10. 2016. године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија,
фотокопија личне карте и очитана лична карта,
потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у
радном односу на ФИЛУМ-у) и потврда о радном
искуству. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми
(на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: Модел са утврђеном структуром
фолдера (ЗИП) http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити
оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као
и документација кандидата који не испуњавају
услове конкурса неће се узимати у разматрање.
Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000
Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Општа економија и привредни
развој - наставни предмети
Менаџмент у спољној трговини и
Основи међународне трговине
на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује
стручна спрема; уверење полицијске управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница; списак стручних и научних публикација, а за
кандидате који су у радном односу на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене
анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс
је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са
назнаком “За конкурс”, доставити на горенаведену адресу.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Педагог школе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства, у ОШ „Иво Лола Рибар“
Александровац у Злегињу,
Лаћиследу и Доброљупцима
УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
приложе: оверену фотокопију дипломе, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од шест месеци) и извода из
матичне књиге рођених. Услов да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доказује се лекарским уверењем пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Рок за пријављивање на оглас
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА
Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658

Професор економске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Наставник економске групе предмета: дипломирани економиста, мастер економиста,
претходно завршене основне академске и мастер
студије у области економије. Правилник о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008 5/2011 и 8/2011) и Правилника о
изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“
бр. 9/13 од 17.06.2013. године и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васБесплатна публикација о запошљавању

питача у стручним школама - „Просветни гласник“
8/2015 од 13.08.2015. године); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 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; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потребна документација:
молба, уверење о држављанству, оверена фотокопија одговарајуће дипломе и уверење Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”.

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

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, а најкасније
до 23.06.2019. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17); кандидат мора да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
врсту стручне спреме прописану Правилником о
степену и врсти образовања наставника 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 и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву (попуњену и
потписану) доставити: оверену фотокопију дипломе / уверења о стеченом образовању, уверење о
неосуђиваности, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, кратку биографију - CV. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-

ве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17), на горенаведену адресу
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације
могу се добити путем телефона 037/448-810. Уз
пријавни формулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну
докуметацију.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16000 Лесковац
016/284-611

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
због боловања и породиљског
одсуства

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
због одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има најмање IV степен стручне спреме,
средња школа и сертификат о завршеној уводној
обуци за педагошког асистента; без обзира на
радно искуство.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за 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. Уз пријаву
на конкурс се достављају докази о испуњености
услова (оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверење о дипломирању ако није издата
диплома; оригинал уверења о неосуђиваности;
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених; да је диплома или уверење издата на српском језику, односно потврда установе која је
издала диплому да је кандидат пратио наставу
на српском језику). Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу06.12.2017. | Број 754 |
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блике Србије, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир. Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована одлуком директора дел. бр.
01/472/17 од 22. новембра 2017. године. Решење
о избору кандидата, по објављеном конкурсу у
публикацији „Послови“, донеће се у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и
васпитања. Сва додатна обавештења кандидати
могу добити путем телефона: 016/284-611, од 8
до 14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
16231 Турековац

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 80% радног времена, за рад
у централној школи у Турековцу
и издвојеном одељењу школе у
Белановцу
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, одређени чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017)
су следећи: одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017),
односно високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука,
под условом да су 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; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; знање српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз
пријавни формулар кандидат је дужан да достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (на
обрасцу са холограмом), оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из казнене евиденције поли-
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цијске управе као доказ о неосуђиваности. Напомена: у пријави обавезно навести проценат евентуалног радног ангажовања у другој школи. Пре
закључења уговора о раду изабрани кандидат
доставља лекарско уверење. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ЛОЗНИЦ А

ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“
15309 Брезјак
015/843-097, 843-135

Наставник географије

са 65% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове за пријем у радни однос наставника, васпитача и стручног сарадника предвиђене чланом
139 као и чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017), сходно Правилнику 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). Уз одштампани пријавни формулар кандидати подносе: краћу биографију, оригинал диплому или оверену фотокопију доказа о стеченом
високом образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење којим се
потврђује да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(прибавља се пре закључења уговора о раду),
доказ о знању језика кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. 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.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Клупци
15300 Лозница, Ратарска бб
тел. 015/874-664

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/2017); да има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за
наставника и стручног сарадника стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним
студијам у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10 септембра 2005. године), изузетно ако се на
конкурс на пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем дужност директора школе

може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставнике
основне школе, односно лице са одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање 10 година радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог дговарајућег
образовања; да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога или психолога;
да има дозволу за рад за наставника, васпитача
или стручног сарадника; да има обуку и положен
испит за директора установа (изабарани кандидат који нема положен испит за директора дужан
је дау року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
спосбност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању; да им држављанство РС; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе; кандидат је дужан да
достави резултате стручног педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту (дозвола за рад лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе
- пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да законском року положи испит за директора; потврду да кандидат има најмање 8 година
радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања (подноси се у оригиналу); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама
директора уставнове); уверење суда о неосуђиваности (оригинал не старији од 6 месеци); биографија са кратким прегледом рада у служби (радна биографија); предлог плана рада директора
за време мандата; докази о испуњености услова
могу се поднети и у овереној фотокопији. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Кандидат ће бити
позван на интервју од стране конкурсне комисије,
по завршетку рока за пријаву на конкурс. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
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услова достављају се поштом или лично у затвореним ковертама, на адресу школе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: „За конкурс за директора школе - не отварај”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити код
секретара школе: 015/874-664.

НИШ

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука или образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године: професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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; да има стечено обавезно 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
европских системом преноса бодова. Уз пријаву
на конкурс доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја који је
доступан у делу: Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; диплому или
уверење о завршеном одговарајућем образовању;
извод из података казнене евиденције надлежне
полицијске управе (казнена евиденција се води
код полицијских управа према месту рођења кандидата); извод из матичне књиге рођених/венчаних за удате; уверење о држављанству; доказ о
знању српског језика, уколико је образовање стечено да другом језику; доказ о стеченом обавезном образовању из психолошких, педагошких и
методичних диспциплина (кандидат који је у току
Бесплатна публикација о запошљавању

студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има ово образовање и он
доставља оверену фотокопију индекса или уверење о положеном стручном, односно испиту за
лиценцу). Документа се достављају у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријаве са потпуном
документацијом доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука или образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године: 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; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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; да има стечено обавезно 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
европских системом преноса бодова. Уз пријаву
на конкурс доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја који је
доступан у делу: Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; диплому или
уверење о завршеном одговарајућем образовању;
извод из података казнене евиденције надлежне
полицијске управе (казнена евиденција се води
код полицијских управа према месту рођења кандидата); извод из матичне књиге рођених/венчаних за удате; уверење о држављанству; доказ о
знању српског језика уколико је образовање сте-

чено да другом језику; доказ о стеченом обавезном образовању из психолошких, педагошких и
методичних диспциплина (кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има ово образовање и он
доставља оверену фотокопију индекса или уверење о положеном стручном, односно испиту за
лиценцу). Документа се достављају у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријаве са потпуном
документацијом доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац
18202 Горња Топоница
тел. 018/621-724

Наставник информатике и
рачунарства

са 40,7% радног времена, за рад
у матичној школи у Миљковцу и у
основном образовању одраслих у
издвојеном одељењу КПЗ-а у Нишу,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016 и 2/2017) за наведено радно место.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому или уверење о стеченој
стручној спреми, уверење о неосуђиваности (из
казнене евиденције надлежне полицијске управе), уверење да није покренута истрага (уверење
надлежног суда). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање.
Документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије (не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
“СТЕВАН СРЕМАЦ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник рачунарства и
информатике

за 20 часова недељне наставне
норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник рачунарства и
информатике

за 14 часова недељне наставне
норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана
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УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике,
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског;
дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани
инжењер за информационе системе, одсеци за
информационе системе и информационе системе
и технологије; дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економист,
смерови: кубернетско-организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика
или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани
информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике;
дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор информатике, мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; дипломирани инжењер организационих наука
- мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; мастер математичар; мастер
информатичар; мастер инжењер електротехнике
и рачунарства; мастер инжењер информационих
технологија; мастер инжењер организационих
наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке); мастер професор информатике и математике. Лица из става 1 ове тачке која
су стекла академско звање мастер морају имати
у оквиру завршених студија положено најмање
пет информатичких предмета (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање један
из области Објектно оријентисано програмирање)
и најмање три предмета из области Математика,
што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе.

Наставник филозофије

за 8 часова недељне наставне норме,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани филозоф; мастер филозоф; дипломирани
професор филозофије.

Наставник српског језика и
књижевности

за 18 часова недељне наставне
норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима; дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер
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филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Филологија модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност);
Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски
језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком;
Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика.
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и то
ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано 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. 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 тач. 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат за наставника треба да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања: 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 или образовање
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1 подтачка 2
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
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 три године или
вишим образовањем. Уз пријаву са биографијом
треба поднети: извод из матичне књиге рођених,
оверене копије диплома, уверење о држављанству, друге прилоге којима кандидат доказује да
испуњава услове конкурса. Осим тога, вршиће
се и претходна провера психофизичких способности кандидата за наставника од стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Сва документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
306305 Дежева
тел. 020/353-411

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета,
односно до 24.07.2018. године,
за рад у издвојеном одељењу у
Кузмичеву

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета,
односно до 09.08.2019. године, за
рад у Дежеви и издвојеном одељењу
у Постењу, са 35% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140, 142 и 155 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17), које је стекао на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдициплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су утврђивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошкигх
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испит из
педагодије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из члана 142 став 1 овог закона; држављанство РС (уверење о држављанству
- оригинал или оверена копија); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања и давања мита. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са оштампаним пријемним формуларом, доставља установа. Уз захтев је потребно
доставити оверен препис дипломе о завршеном
образовању, исправу коју издаје високошколска
установа, а којом се доказује да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина или доказ из високошколске установе
да су у току студија положили испите из педаго-
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гије и психологије, доказ да су положили стручни
испит, односно испит за лиценцу, извод из МКР,
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) и да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору наставника директор
ће извршити ужи избор кандидата који ће бити
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши
служба за пословање запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О времену и месту
провере изабрани кандидати биће накнадно обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића бб
тел.020/385-710

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ , број 88/2017) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017). Кандидат
мора да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену спсобност 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. Услови из става 1 члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1, 3, 5 саставни су
део пријаве на конкурс, доказ из става 1 тачка 2
овог члана прибавља се пре закључивања уговора о раду. Обавезно образовање лица из члана
140 овога закона је и образовање и психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих је
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима ће вршити надлежна
служба за послове запошљавања. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у публикаБесплатна публикација о запошљавању

цији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену
адресу, уз попуњени формулар који се налази на
званичној адреси Министарства.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Логопед

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду и да има:
одговарајућу високу школску спрему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе о стручној спреми,
уверење о држављанству, доказ да нису осуђивани, доказ да знају српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Информације
о конкурсу могу се добити у школи или путем
телефона.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредног
професора на одређено време од
5 година или у звању редовног
професора на неодређено време,
за ужу научну област Механика
деформабилног тела
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке техничка механика, услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању, подзаконским
актима и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању ванредног
професора из поља уметности на
одређено време од 5 година или
у звању редовног професора из
поља уметности на неодређено
време, за ужу научну област
Сценска архитектура, техника и
дизајн - сценски дизајн

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 асистента за
ужу научну област Термотехника,
термоенергетика и управљање
енергијом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме машинске
струке, 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
Хидротехника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме грађевинске струке, услови прописани чланом 83 Закона о
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија (дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити доказ о признавању
стране високошколске исправе), фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о
испуњености услова конкурса, као и фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или
саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима са рецензијом, односно признатих уметничких дела, оригиналних стручних
остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника,
монографија, практикума или збирки задатака
за ужу област за коју се бира. Сваки кандидат
који се јавља на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника треба
да попуни електронски образац са подацима о
кандидату који се налази на сајту Универзитета
у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje)
и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs.
За сваку одредницу коју кандидат 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.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, архитектонске и урбанистичке 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
Електроенергетика

на одређено време од 3 године, са
20% радног времена

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник - сва звања, за
ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета
Борилачки спортови, са
референцама за Здравствено
усмерено физичко вежбање
Наставник - сва звања, за
ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета
Кинезитерапија, са референцама
за Здравствено усмерено
физичко вежбање
Наставник - сва звања, за
ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета
Основе истраживања у спорту
и физичком васпитању, са
референцама за Здравствено
усмерено физичко вежбање
Наставник - сва звања, за
ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета
Спортски менаџмент, са
референцама за Здравствено
усмерено физичко вежбање
УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом
о високом образовању (“Службени гласник РС”
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење
и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015,
68/2015 и 87/2016), Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији
послова Факултета спорта и физичког васпитања
у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука
из одговарајуће научне области, биографију са
неопходним елементима за писање извештаја,
списак стручних и научних радова, као и саме
радове, доказ о неосуђиваности (из МУП-а).
Пријаве се примају на горенаведену адресу.

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

Асистент у пољу друштвенохуманистичких наука, научна
област Физичко васпитање
и спорт, ужа научна област
Кинезиологија
на одређено време

УСЛОВИ: завршене основне академске студије
из области физичког васпитања и спорта са просечном оценом најмање 8, завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и
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спорта са просечном оценом најмање 8 и уписане докторске студије из области физичког васпитања и спорта, као и испуњеност услова за избор
у ово звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области и смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о
високом образовању, Законом о раду и Статутом
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), оригинал или оверене фотокопије
диплома са претходних нивоа студија, фоткопију
личне карте, уверење о некажњавању издато
од стране надлежног државног органа, уверење
да није осуђиван/а за кривична дела, као ни да
се пред надлежним органима не води кривични
поступак против кандидата, списак објављених
научних радова и да достави саме радове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању
услова конкурса сви кандидати могу послати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

Наставник словачког језика

на одређено време до повратка
раднице са боловања (почев од
10.01.2018)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане чл. 139, 140, 141 став 7 и 142, став 1 Закона о
основама система образовање и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/17) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016 и 2/2017).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: доказ о одговарајућој стручној
спреми - обавезно образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање од 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; доказ о неосуђиваности
(у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
„Сл. гл. РС” број 88/17) - 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 о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; радну биографију; доказ о
испуњености услова о знању српског језика (уколико образовање није стечено на српском језику)
и словачког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-

ни формулар на званичној интернет страници
Министарства: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПАНЧЕВО

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел/факс: 013/352 663
e-mail: os.bradicevic@mts.rs

Оглас објављен у публикацији “Послови”
број 825, од 22.11.2017. године, допуњује
се тако што се уз пријаву за конкурс за
директора школе додаје: оверену фотокопију или оригинал извода из матичне
књиге рођених на новом трајном обрасцу.
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. У свему осталом конкурс остаје
неизмењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
26000 Панчево, Шандора Петефија 33-35
тел. 013/348-080
e-mail: osbratstvo1@mts.rs

Наставник мађарског језика

у настави на мађарском језику, са
35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 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. 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: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених (оверену
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Наука и образовање

фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење из МУП-а из
казнене евиденције; доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику и
фотокопију личне карте. 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 у публикацији „Послови“.
Пријаве доставити на горенаведену адресу или
предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона; 013/348-080.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Наставник немачког језика

као обавезног изборног предмета
у другом циклусу основног
образовања и васпитања, са 88,88%
радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник математике

са 66,67% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године

Наставник физике

са 60% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године

Наставник историје

са 30% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године

Наставник информатике и
рачунарства

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

Наставник физичког и
здравственог васпитања

са 10% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник физичког васпитања изабрани спорт

са 10% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године

Наставник грађанског васпитања

са 10% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године

Наставник мађарског језика

са 10% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године

Секретар

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

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

Радник на одржавању хигијене спремачица

са 22,22% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године

Кафе-куварица - сервирка

са 71% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
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), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене у чл.
139, 140, 141 став 7 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17), и то: 1) да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11,16, 2/17 и 3/17), односно
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник” бр. 11/12,

15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) и да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова; послове
кафе-куварице - сервирке може да обавља лице
са II, II или IV степеном стручне спреме- КВ или
ВКВ радник; послове радника на одржавању
хигијене - чистачица може да обавља лице са I
степеном стручне спреме, основна школа; секретар мора да има високо образовање из области
правних науке стеченим на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређују 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 дозволу
за рад (у даљем тексту: лиценца за секретара);
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство Републике Србије; 5) знају језик на којем се остварује
образовно васпитни рад (српски језик). Секретар
који има положен стручни испит за секретара,
правосудни или стручни испит за запослене у
органима државне управе или државни стручни
испит, сматра се да има лиценцу за секретара.
Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 1,
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под
тачком 2 овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати који су ушли у ужи
избор биће упућени на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
код Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. После пријема
резултата психолошке процене за рад са децом
и ученицима Конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос Конкурс ће бити отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријавни формулар за сва радна места биће
доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства кандидати достављају: за послове наставника - оверену фотокопију дипломе (ако је кандидат
завршио студије по прописима који су уређивали
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године и диплому за студије првог степена и за
студије другог степена); за послове наставника доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа које издаје
високошколска установа); за послове спремачице
и сервирке доставља се оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи; извод из
казнене евиденције (прибавља сваки кандидат
према месту рођења, а лица рођена у иностран06.12.2017. | Број 754 |
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ству према месту пребивалишта) - достављају
сви кандидати; оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од шест месеци)
- достављају сви кандидати; доказ да је стекао
средње, више или високо образовање на језику
на којем се остварује образовно-васпитни рад или
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома која
је издата на српском језику и која је приложена
као доказ под тачком 1 услова за пријем у радни однос, сматра се доказом о познавању српског
језика) - за наставнике; сведочанство издато на
српском језику сматра се доказом о познавању
срспског језика - за спремачицу и сервирку и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом - достављају сви кандидати.
Кандидати који су у току студија положили испите из педагогије и психологије или су положили
стручни испит, односно испит за лиценцу имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова праксе у установи , у складу са Европским
системом преноса бодова, о чему морају пружити одговарајуће доказе. Уколико кандидат за
наставника нема 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 праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Секретар установе
мора да има образовање из области правних наука у складу са одредбом члана 140 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања и
дозволу за рад секретара. Школа обавља наставу
у две смене, које се мењају сваке друге недеље.
Документацију са пријавним формуларом (преузетим са званичног сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја) доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПУ „КОЛИБРИ“
26210 Ковачица, Јанка Булика бб

Кувар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Радник за одржавање хигијене спремачица
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за наведена радна места
треба да испуне следеће услове: 1) кувар: одговарајућа стручна спрема: III степен стручне спреме-кувар; радник за одржавање хигијене-спремачица: одговарајућа стручна спрема: I степен
стручне спреме, основна школа, 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност, 3) да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
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4) да имају држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
доказ о траженом образовању (оверену фотокопију дипломе); доказ издат од стране Министарства унутрашњих послова тј. полицијске управе Одсек за аналитику и евиденције да није осуђиван
правноснажном пресудом за наведена кривична
дела; уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених. Изабрани кандидат доказ о испуњењу
услова из тачке 2 конкурса (психичка, физичка
и здравствена способност) прибавља пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве
доставити путем поште или лично, са назнаком за
које се радно место кандидат пријављује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса и назнаком „За конкурс” слати на
горенаведену адресу.

ОШ ,,ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26228 Скореновац, Братства јединства 49

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
из чланова 122, 123, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17): да има одговарајуће високо
образовање прописано одредбом члана 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу за
рад (положен испит за лиценцу, односно стручни испит за наставника, стручног сарадника);
обуку и положен испит за директора установе;
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
државланство Републике Србије; да зна мађарски
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
и српски језик. Уз пријаву на конкурс, која се може
наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе:
диплому о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених са холограмом; уверење о држављанству РС
(не старије од шест месеци); доказ да кандидат
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда или

оверена фотокопија радне књижице); доказ о
знању мађарског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи и доказ о знању српског језика (под доказом знања сматра се диплома
средње школе, диплома више школе или факултета завршени на мађарском језику односно положен испит из одговарајућег језика са методиком
по програми одговарајуће високошколске установе); радну биографију; оквирни план рада; доказ
о неосуђиваности правоснажном пресудом за
кривична дела набројана у члану 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обавлало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); лекарско
уверење о психичкој, здравственој и физичкој
способности за рад са децом и ученицима. Докази
о испуњености услова се достављају у оригиналу,
у овереним фотокопијама или овереном препису.
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. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објавливања огласа. Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно или поштом на
адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. За све додатне информације
о конкурсу, кандидат се може обратити секретару
школе на телефон 013/764-510.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
26232 Старчево

1) Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

2) Наставник енглеског језика

са 88,89% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
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 три године или
вишим образовањем. Степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“

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

Наука и образовање

бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017) за послове наставника енглеског језика и наставника биологије. У радни однос
може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Горенаведени услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. 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 (налази се
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у делу
„Ново на сајту”). Кандидат заједно са одштампаним пријавним формуларом треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање
- оверену фотокопију дипломе о завршеном
образовању, доказ да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству РС - оригинал
или оверена фотокопија); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење МУП-а,
не старије од шест месеци); доказ да зна српски језик и језик на којем се 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. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Попуњени и одштампани пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у делу „Ново на сајту”), са потребном
документацијом, доставити у року од 8 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови”
непосредно или путем поште, на адресу: Основна школа „Вук Стефановић Караџић”, Иве Лоле
Рибара 2, са назнаком „За конкурс“. Након истека
рока за достављање пријаве није могуће доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Радница на одржавању чистоће

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено
основно образовање. Кандидат са одштампаним
пријавним формуларом доставља и: сведочанство или уверење о завршеној основној школи
- оверена фотокопија; доказ да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству РС оригинал или оверена фотокопија); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије од
шест месеци); доказ да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Попуњени и одштампани пријавни формулар (налази се
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у делу
„Ново на сајту”), са потребном документацијом,
доставити у року од 8 дана од дана оглашавања
у публикацији „Послови” непосредно или путем
поште, на адресу: Основна школа „Вук Стефановић Караџић”, Иве Лоле Рибара 2, са назнаком
„За конкурс“. Након истека рока за достављање
пријаве није могуће доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША СТОЈКОВИЋ”
26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел/факс: 013/755-015

Наставник немачког језика

обавезни изборни предмет, за
88,88% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; мастер филолог - студијски програм немачки језик; мастер
професор језика и књижевности - студијски програм: немачки језик.

Наставник физике

за 60% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије - дипломирани
педагог за физику и хемију, професор физике и
основа технике, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику,

професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор
физике и хемије за основну школу, дипломирани
професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику,
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО - дипломирани
астроном - смер астрофизика, професор физике
- информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, мастер физичар, мастер професор физике,
мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - метерологије, дипломирани физичар - мастер медицинске
физике, дипломирани физичар - професор физике - мастер, - дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер, дипломирани
физичар - примењена физика и информатика мастер, дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер, дипломирани
професор физике - информатике, мастер, дипломирани професор физике, хемије, мастер.

Наставник ликовне културе

за 50% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни
педагог - академски графичар - ликовни педагог,
дипломирани сликар - професор ликовне културе,
дипломирани вајар - професор ликовне културе,
дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор
ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе,
дипломирани уметник фотографије - професор
ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар - професор, дипломирани вајар, дипломирани графички дизајнер,
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства, професор ликовних уметности, дипломирани графичар,
дипломирани графичар - професор, дипломирани
вајар - професор ликовне културе, лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са
завршеним факултетом примењених уметности,
лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна, мастер ликовне уметности,
мастер примењени уметник, мастер конзерватор
и рестауратор, мастер дизајнер.

Наставник математике

за 66,67% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и математику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике и 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 про06.12.2017. | Број 754 |
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фесор 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 биологије - математике,
професор математике - теоријски мастер, професор математике - теоријско усмерење, дипломирани математичар и информатичар.

Сервирка

за 70% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.8.2018. године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа.

Наставник историје

за 70% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: професор историје, професор историје
и географије, дипломирани историчар, мастер
историчар, дипломирани историчар - мастер.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139, 140, 142, 144, Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017), и то: 1) да кандидати
имају одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13), односно
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова;
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да су држављани РС и 5) да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама
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1-5 доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се уз
пријаву наконкурс, а под тачком 2 пре закључења
уговора о раду, док доказ под тачком 3 прибавља
сама школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима код Националне службе за запошљавање. Конкурс ће бити
отворен 8 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска установа), оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци), доказ да
је стекао средње, више или високо образовање
на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику
која је приложена као доказ по тачком 1 сматра
се доказом о знању српског језика) и оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених са
холограмом - за сва радна места и попуњен формулар који се може преузети на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студирања или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова. Рад у школи одвија се
у две смене, које се мењају сваке друге недење.
Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу: ОШ „Миша Стојковић”, 26223 Гај, Мише
Стојковића 204. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Професор правне групе предмета
са 70% радног времена (Право 45%, Уставно и привредно право 20% и Устав и права грађана - 5%),
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуња-

вају и посебне услове из Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада економија, право и администрација
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
16/2015, 11/2016 и 2/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника из опште образовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 испр., 13/2016 и 2/2017):
1.Право-45%: дипломирани правник; мастер
правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области правних наука.
2. Уставно и привредно право - 20%:
дипломирани правник; мастер правник,
претходно завршене основне академске и
мастер студије у области правних наука.
3. Устав и права грађана - 5%: дипломирани правник; професор социологије, односно
дипломирани социолог; дипломирани политиколог, наставни смер; дипломирани политиколог,
смер међународно - политички; мастер правник;
дипломирани политиколог за међународне послове. Лице из тачке 5) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области права.
ОСТАЛО: Кандидати прилажу: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење о држављанству Републике
Србије; лекарско уверење (доставити пре закључења уговора о раду и не сме бити старије од 6
месеци). Пријаве се подносе лично у секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу.
Кандидати подносе пријаве у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017. године) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015.
године) и: да је стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника Економске школе Пирот и подручје рада, за
педагога и психолога стечено на: 1. на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
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односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уредјивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1
подтачка 2 члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; дозволу за рад наставника и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
школе, 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 и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати, уколико имају, подносе и
извештај просветног саветника. Ако је кандидат
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Кандидати у пријави
прилажу: радну биографију, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, потврду да имају
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, лекарско уверење
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима које не сме бити
старије од 6 месеци, уверење да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених; доказ о
положеном испиту за лиценцу односно стручном
испиту. Кандидат изабран за директора који нема
положен испит за директора дужан је да га положи
у року од 2 године од дана ступања на дужност.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са назнаком „Конкурс за
директора” се подносе лично у секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”
12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: висока стручна спрема VII/1 степен,
одговарајућа група. Кандидат треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17), и то: 1) да има одговарајуће образовање;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве на конкурс, као и извод
из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена, студијама другог степена,
студијама у трајању од три године, као и одговарајуће више образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач

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

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа васпитачког смера,
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 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) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.

Вешерка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има :1) I степен стручне спреме, завршена основна школа; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење
суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење
МУП-а), пријавни формулар (образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у
делу: Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA
KONKURISANJE.doc. Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6
месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора
о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се
подносе лично или путем поште (са повратницом),
на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов”, Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код директора и секретара Предшколске
установе „Љубица Вребалов” Пожаревац и путем
телефона 012/210-308.
06.12.2017. | Број 754 |

45

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Наставник хемије

на одређено време до повратка
радника са функције директора, са
30% радног ангажовања

Наставник географије

на одређено време до повратка
радника са боловања, са 60% радног
ангажовања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017); 1) да имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 2)
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3,
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије од шест
месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања, са назнаком „За конкурс”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ”

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на горенаведену адресу.

12307 Буровац
тел. 012/349-643

ПРОКУПЉЕ

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са боловања ради
одржавања трудноће, породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета, за рад у матичној школи у
Буровцу и подручним одељењима
Табановац и Бусур

Стручни сарадник - педагог

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са чланом 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 („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017); 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) кандидат треба да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете науке и технолошког
развоја доставити: оверену фотокопију дипломе
о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу (важи за кандидате који нису приправници), уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених оригинал или оверена копија, CV. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања
уговора о раду. Знање српског језика и језика на
коме се изводи васпитно-образовни рад доказује
се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим
за кандидате који су стекли образовање на језику на коме се остварује васпитно-образовни рад
(српски језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

Наставник физике

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2018, са
непуним радним временом од 6 сати
недељно
УСЛОВИ: стечено високо образовање прописано
чланом 140, став 1, тачка 1 и 2 и став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017); држављанство РС; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Потребна документација: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија). Уверење
о неосуђиваности школа тражи по службеној
дужноси, а уверење о психофизичкој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат. Напомена: кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампани примерак достављају школи уз осталу потребну документацију.
Рок за достављање пријава на конкурс је 8 дана,
од дана објављивања огласа.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Оглас објављен у публикацији послови
15.11.2017. године исправља се у називу
радног места: психолог, на одређено време до повратка запосленог са функције и
исправно треба да гласи:

Педагог

на одређено време до повратка
запосленог са функције
У осталом делу текст огласа остаје неизмењен.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел: 026/4791-203

Наставник ликовне културе

са 30% радног времена (25% за
наставника ликовне културе и 5%
за слободне активности Цртање,
сликање и вајање), на одређено
време ради замене одсутног
запосленог или до преузимања
запосленог

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
одговарајуће образовање, у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да имају 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, да знају српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства (део „Ново на сајту”), а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Потпуном пријавом сматра се својеручно потписаБесплатна публикација о запошљавању

на пријава која садржи: попуњени пријавни формулар (формулар за пријаву на конкурс), актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, може и
оверен препис/фотокопија), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених или оверен препис/
фотокопију, доказ о неосуђиваности (уверење из
МУП-а), уверење (потврда) високошколске установе да има образовање из члана 140 ЗОСОВ 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. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије, психологије и методике или има положен
стручни испит или испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 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, али о томе мора да пружи одговарајући
доказ. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документација се не враћа кандидатима који доставе
пријаве. 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.
Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу
школе, са назнаком „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Оглас објављен у публикацији „Послови“
08.11.2017. поништава се за радна места:
професор социологије, 5% ангажовања
на одређено време до повратка радника;
наставник грађанског васпитања, 20%
ангажовања на одређено време до повратка радника и професор филозофије, 10%
ангажовања на одређено време до повратка радника. У осталом делу оглас је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104, 026/516-913

Оглас објављен у публикацији „Послови“
29.11.2017. године поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104, 026/516-913

Васпитач

ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, односно 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; сихичка, физичка и здравствена способности за рад са децом; 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;
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: одштампани
пријавни формулар са интернет странице Министарства просвете, оверени препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
извештај (потврду) о неосуђиваности за наведена кривична дела, уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених, краћу радну биографију. Уверење о здравственој способности изабрани кандидат доставља након одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Конкурсна
комисија доноси решење о избору кандидата у
року од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима, а по добијању резултата психолошке
процене способности за рад са децом, које се
оглашава на званичној интернет страници Министарства просвете. Пријаве треба послати на адресу: Предшколска установа “Дечје царство”, 11320
Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 026/514-104, 026/516-913.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање лице које има средњу медицинску школу васпитачког смера 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; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
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од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунардним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; познавање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: одштампани пријавни формулар са
интернет странице Министарства просвете, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, извештај (потврду) о неосуђиваности за наведена кривична дела, уверење
о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
краћу радну биографију. Уверење о здравственој
способности изабрани кандидат доставља након
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.
Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од обављеног разговора
са кандидатима, а по добијању резултата психолошке процене способности за рад са децом,
које се оглашава на званичној интернет страници
Министарства просвете. Пријаве треба послати на
адресу: Предшколска установа „Дечје царство“,
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана
38. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона 026/514-104, 026/516-913.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање основно образовање; психичка, физичка и здравствена способности за рад са децом; 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; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: одштампани пријавни формулар
са интернет странице Министарства просвете,
оверени препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, извештај (потврду) о неосуђиваности за наведена кривична дела, уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, краћу
радну биографију. Уверење о здравственој способности изабрани кандидат доставља након одлуке о
избору, а пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима, које се оглашава на званичној интернет
страници Министарства просвете. Пријаве треба
послати на адресу: Предшколска установа „Дечје
царство“, 11320 Велика Плана, Булевар деспота
Стефана 38. Ближе информације о конкурсу могу
се добити путем телефона: 026/514-104, 026/516913.
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Кувар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање средње образовање, односно трећи или четврти
степен стручне спреме куварске струке; психичка, физичка и здравствена способности за рад
са децом; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; познавање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: одштампани пријавни формулар са
интернет странице Министарства просвете, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, извештај (потврду) о неосуђиваности за наведена кривична дела, уверење
о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
краћу радну биографију. Уверење о здравственој
способности изабрани кандидат доставља након
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.
Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима, које се оглашава на званичној интернет страници Министарства просвете.
Пријаве треба послати на адресу: Предшколска
установа “Дечје царство”, 11320 Велика Плана,
Булевар деспота Стефана 38. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона:
026/514-104, 026/516-913.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор
Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник немачког језика

ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 6/96, 3/2010...3/17);
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; 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)
држављанство Републике Србије 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидат уз пријавни формулар подноси:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова;
уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван.
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат,
пре потписивања уговора о раду.У поступку одлучивања о избору наставника и стручних сарадника врши се ужи избор кандидата који упућује на
претходну проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са
потребном документацијом се достављају поштом
на адресу школе или се лично предају секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања од стране Националне
службе за запошљавање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор и има најмање три члана, а чији је обавезни члан секретар
школе.

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка одсутне раднице са
породиљског одсуства, са 88,88%
радног времена

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У
СОМБОРУ

Наставник физичког васпитања

Асистент за ужу научну област
Библиотекарство

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

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 10% радног времена

на одређено време, на период од 3
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајући
степен и врсту школске спреме: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; звање у складу са Правил-

УСЛОВИ: студенти докторских студија: студијски
програм доктор наука о библиотекарству/архиварству, доктор наука о библиотекарству и информатици, доктор књижевних наука/српска или општа
књижевност; магистри наука којима је прихваћена тема докторске дисертације из уже научне
области; студенти докторских студија, студијски
програм Језик, књижевност, култура, модул Култура; претходни нивои студија завршени са укупном
просечном оценом најмање 8; испуњавање услова за избор у звање асистента прописаних Зако-
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ном о високом образовању, Статутом и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и
општим актима Педагошког факултета у Сомбору.
Кандидат уз пријаву подноси: оверене фотокопије
диплома стечених на претходним нивоима студија,
уверење да је студент одговарајућих докторских
студија или потврду да је прихваћена тема докторске дисертације, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове и уверење
да није осуђиван. Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама
Статута и општих аката Универзитета у Новом
Саду и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом достављају се Педагошком
факултету на наведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АВРАМ МРАЗОВИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: 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 шкколи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење о томе
као доказ доставља кандидат који буде изабран
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 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 језика 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). Кандидати уз пријаву треба да
доставе следећа документа: оверену фоткокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 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);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фоткопију); 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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. Пријаве се потребном
документацијом достављају се на адресу школе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОШ „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22323 Нови Сланкамен
Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање за наставнике основне школе, у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који не поседује
ово образовање биће дужан да га стекне у року од
једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе: радну биографију, попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www. mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZAKONKURISANJE.doc, уверење о држављанству
РС - оригинал или оверену копију не старије од
6 месеци, диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију не старију од 6 месеци, доказ о неосуђиваности за дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију - не
старије од 6 месеци, доказ о знању српског језика (само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику), оверену копију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања (није обавезно, уколико кандидат исто поседује пожељно је да достави). Рок
за пријављивање 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: 022/591-422.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2
тел. 022/310-631

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе
може да се пријави кандидат који поред општих
услова испуњава и услове предвиђене у члану 139
и чаном 140 став 1 и 2 Закона и то: да има одговарајуће образовање за наставника те врсте школе
и подручје рада, односно за педагога и психолога,
да има дозволу за рад - лиценцу, да има обуку
и положен испит за директора, да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; да има психофизичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (словачки језик).
ОСТАЛО: Поред пријаве са прегледом кретања у
служби, са биографијским подацима и предлогом
рада директора за наступајући мандатни период, кандидати подносе следећу документацију:
диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија), дозволу
за рад - лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), потврду о радном искуству у просвети,
доказ о знању српског и словачког језика, положен испит за директора установе (није обавезно
уз пријаву, али постоји обавеза да изабрани кандидат исти положи у законском року), лекарско
уверење о психофизичкој и здравственој способности (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора); уколико се на конкурс пријави
кандидат који је већ обављао дужност директора установе, дужан је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, уколико кандидат поседује извештај просветног саветника о стручно-педагошком надзору дужан је да исти достави уз
пријаву, уверење о држављанству које није старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности (оригинал). Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Сва потребна обавештења се могу добити од секретара школе на телефон 022/310-631.
Пријаве са потпуном документацијом о испуњености услова подносе се лично или поштом на
адресу: Основна школа „Херој Јанко Чмелик”, Стара Пазова, Карађорђева 2, са назнаком „Конкурс
за директора школе”.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
Буђановци, Небојше Јерковића 1
тел/факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 44,44% радног времена
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017): да имају 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
до 10. септембра 2005. године. у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017); да имају 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 су држављани Републике Србије, да
знају српски језик и језик на коме се одвија образовно-васпитни рад. Кандидати треба да приложе следеће документе: пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију,
диплому о стеченом високом образовању, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, личну карту (очитану или фотокопију), уверење да нису осуђивани за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Лекарско уверење из
члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља се пре
закључења уговора о раду (потребно је приложити оргинале или оверене фотокопије докумената). Пријаве на конкурс се достављају поштом или
лично на адресу ОШ „Небојша Јерковић“, 22421
Буђановци, Небојше Јерковића 1. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Телефон за информације 022/447-214.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”
Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, са пуним
радним временом (85% настава
музичке културе и 15% хор и
оркестар), за рад у матичној школи
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање (чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања - “Сл. гласник РС” број
88/2017 и чл. 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
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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 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 изводи образовно-васпитни рад (српски језик).

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за рад у матичној школи
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање (чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања - “Сл. гласник РС” број
88/2017 и чл. 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи - “Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад (српски језик).

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 70% радног времена, за рад у
матичној школи
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање (чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања - “Сл. гласник РС” број
88/2017 и чл. 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи - “Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на

изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњени и одштампани пријавни формулар школи доставља следећу документацију:
диплому о стеченом високом образовању; доказ о
неосуђиваности (извод из казнене евиденције); уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; писмени доказ (уверење
или серификат) да је положио испит из српског
језика одговарајуће високошколске установе којим
потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, кандидат прибавља
и доставља након избора, а пре закључења уговора
о раду. Уколико кандидат подноси копије наведених докумената исте морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу:
Основна школа „Свети Сава“, 22000 Сремска Митровица, Деспота Бранковића 14.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ
ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа
и стицање звања сарадника

Културолошке науке
и комуникологија Комуникологија, асистент за рад
на мађарском наставном језику
на период од 3 године

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање
асистента, студента докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8) и који
показује смисао за наставни рад. Остали услови за избор сарадника Факултета предвиђени су
одредбама Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и општима актима
Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи не може стећи звање
наставника, односно сарадника.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми- оргинали или оверене копије, извод из матичне књиге рођених - оргинал или оверена копија,
уверење о држављанству - оргинал или оверена
копија, списак научних радова, радови, лекарско
уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а
подносе се Учитељском факултету на мађарском
наставном језику у Суботици на адресу Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
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ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за рад у одељењима на српском
наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање, професор физике, дипломирани физичар, професор физике и
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију,
професор физике и основа технике, дипломирани педагог за физику и основе технике; професор
физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за
основну школу; професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар
за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика,
професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани
професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске
физике, дипломирани професор физике-хемије,мастер, дипломирани професор физике - информатике,мастер, дипломирани физичар-професор
физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика-мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер;дипломирани физичар - примењена физика и информатика-мастер; дипломирани физичар-професор физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани
физичар-професор физике и хемије за основну
школу - мастер, мастер професор математике и
физике, мастер професор информатике и физике,
дипломирани физичар - информатичар. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике.

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
за рад у одељењима на српском
наставном језику
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање, 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 инфорБесплатна публикација о запошљавању

матике и математике, дипломирани професор
математике - мастер, дипломирани математичар-мастер, дипломирани ињжењер математике
- мастер (са изборним основним предметом Основи геометрије) дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани ињжењер
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.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 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. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије и
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има напред наведено образовање. 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. На основу члана 141 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на језику на којем се
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење високошколске установе)
или доказ да је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или оверену фотокопију

положеног стручног испита или испита за лиценцу, за оне кандидате који то поседују; доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење о држављанству Републике Србије и доказ о
испуњености услова из члана 141 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства или диплому да је
средње, више или високо образовање стекао на
језику на којем се остварује образовно-васпитни
рад или доказ да је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Психолошку процену способности
кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. У складу са чланом
155 став 1 и 2 и 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 формуларом достављају школи. Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна школа „Соња Маринковић“,
24000 Суботица, Јо Лајоша 78. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730
e-mail: hemtexskolasek@gmail.com

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом треба да има обавезно образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у складу са чланом 142 ст. 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр. и
13/2016). Кандидати морају имати: одговарајуће
образовање; психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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
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
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на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; знање српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министартсва просвете, науке
и технолошког развоја, и уз одшампани примерак
пријавног формулара достављају школи следећа
документа: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење о
неосуђиваности од надлежне полицијске управе
(не старије од 6 месеци); уверење од надлежног
основног суда да се не води истрага - кривични
поступак (не старије од 6 месеци); доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Школа није у обавези
да враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка на
рад запослене која користи право на
одсуство са рада због неге детета, са
70% радног времена
УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017): на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; испуњеност услова у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњој стручној
школи и поседовање образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3)
неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017), а то је
непостојање правоснажне пресуде за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) познавање српског језика и језика на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који кандидат
може преузети са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
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развоја РС, кандидат подноси доказ о степену и
врсти образовања, уверење о држављанству и
доказ о неосуђиваности. Доказ о психофизичкој
способности кандидата прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва документа кандидати
прилажу као оверене копије или у оригиналу, а
неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају у конкурсном року од
8 дана од дана објављивања, на адресу: Техничка
школа Шабац, 15000 Шабац, Бањичких жртава 2.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО
ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ

дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених и уверење или
потврду о неосуђиваности. Образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја у
делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

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

Наставник српског језика и
књижевности

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

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

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

Дефектолог - олигофренопедагог
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајућу врсту и степен
стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/2017) и чланом 6 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да у складу са
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом прноса бодова; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васитни рад. Уз одштампан
образац пријавног формулара кандидати достављају доказ о испуњености услова у погледу
стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017) и у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр.
15/2013, 11/2016 и 2/2017); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и
непостојање дискриминаторнког понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом;
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: попуњен одштампан пријавни
формулар који кандидат преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених (или оверене
фотокопије); диплому или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању или уверење о
стеченом образовању; уверење о неосуђиваности
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и писмени доказ (уверење) да је положио
испит из српског језика одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски
језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

ВАЉЕВО

В РА Њ Е

ЗАЈЕЧАР

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

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

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Маркетинг и
трговина
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: чланом 84 став 1 Закона о високом
образовању, прописано је да високошколска
установа бира у звање асистента, студента докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни
рад. Поред општих услова утврђених Законом,
кандидати морају да испуњавају следеће посебне услове: да имају завршене академске студије
(240 ЕСПБ) са просечном оценом најмање осам;
да имају завршене мастер академске студије са
просечном оценом најмање осам и смисао за
наставни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да доставе следеће доказе: CV; оверену фотокопију дипломе о завршеним академским студијама; оверену фотокопију дипломе о
завршеним мастер студијама; уверење факултета да је студент докторских студија; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против лица не води кривични поступак; уверење да лице није осуђивано за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе или примања
мита; уверење или сертификат о познавању
једног страног језика и оверену фотокопију
личне карте.

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

17510 Владичин Хан
Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Наставник енглеског језика

са 20% радног времена, за рад
у издвојеном оделењу у Полому,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Сагласно Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/16 и 2/2017) - за наставника
енглеског језика, кандидат треба да испуњава
услове за пријем у радни однос у установи за
образовање и васпитање прописане чл. 139,
140 и 141 став 7 и чл. 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“
бр. 88/17). Лице мора да зна српски језик. На
основу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
88/17), уз пријаву кандидат треба да достави:
биографију у писаној форми; оригинал дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању
из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, не старију од
6 месеци; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених или оверена фотокопија извода не старија од 6 месеци; лиценцу
или потврду о положеном испиту за лиценцу,
оригинал или оверену фотокопију не старију од
6 месеци. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи биографију и у прилогу све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. Рок за подношење
пријава на конкурс je 8 дана од дана објављивања овог конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Пријаву са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Контакт
особа, секретар школе, тел. 017/474-733.

Национална служба
за запошљавање

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

Спремачица

у издвојеном одељењу у Валакоњу,
на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат прилаже: попуњени формулар који се налази на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
оверену фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању и васпитању, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старији од 6 месеци), уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља се у полицијској управи). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
“Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”
23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом
3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017). Кандидат треба: 1) да има одговарајуће образовање - 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 и стечен стручни назив
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, као и да испуњава услове који се односе на образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова
као и 6 бодова праксе у установи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав06.12.2017. | Број 754 |
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носнажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. На основу Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из физичког
васпитања може да изводи: професор физичког
васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог 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 професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије, професор
физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта, професор спорта и физичког
васпитања, професор спорта и физичке културе.
Кандидат треба да приложи: уредно попуњену
пријаву на конкурс на пријавном формулару који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; кратку
биографију која мора садржати актуелни број
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта; оверену фотокопију сведочанства
о стеченом високом образовању и стеченом одговарајућем стручном звању у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи; оригинал
или оверену фотокопију доказа о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова као и 6
бодова праксе у установи (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије или психологије); уверење о
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење надлежне полицијске управе да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверена фотокопија); уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да зна српски језик као језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Закон
о основама система образовања и васпитања на
основу члана 142 став 2 дозвољава да наставник,
васпитач и стручни сарадник доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
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и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара,
пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу неће се разматрати. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава са доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00
до 12.00 часова. Конкурсна документација се не
враћа. Пријаве се достављају на адресу: Основна
школа “Др Бошко Вребалов”, 23270 Меленци, Српских владара 63, са назнаком “За конкурс”.

ког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Неблаговремене пријаве, пријаве без
попуњеног пријавног формулара, пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и
пријаве са неовереном документацијом у прилогу,
неће се разматрати. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Рок за
подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве слати
на адресу школе или донети лично у просторије
школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.
Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се
достављају на адресу: Основна школа „Др Бошко
Вребалов“, 23270 Меленци, Српских владара 63,
са назнаком “За конкурс”.

Спремачица

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА

у основној школи, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог

23000 Зрењанин, Македонска 2

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 26 Правилника о организацији и систематизацији послова у
Основној школи “Др Бошко Вребалов” Меленци.
Кандидат треба: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да приложи:
уредно попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију која мора
садржати актуелни број фиксног или мобилног
телефона и тачну адресу пребивалишта; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи; уверење о држављанству, не старије од
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверена фотокопија);
уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да
зна српски језик као језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-

Наставник стручних предмета
пољопривредне струке

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, и то за
наставника стручних предмета пољопривредне
струке: дипломирани инжењер пољопривреде
за заштиту биља и прехрамбених производа;
дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља, ратарско - повртарски,
ратарство - повртарство, општи или хортикултура; дипломирани инжењер пољопривреде,
смер или одсек за заштиту биља; дипломирани
инжењер агрономије; дипломирани инжењер
пољопривреде за ратарство; дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде
за воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;
дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско-виноградарски; мастер инжењер пољопривреде,
претходно завршене основне академске студије на одсецима: Фитомедицина, Ратарство и
повртарство, Воћарство и виноградарство или
Хортикултура. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом
139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/2017), односно да има: 1)
одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: 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. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) - подноси само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
Пријаве послати на адресу: Средња пољопривредна школа, 23000 Зрењанин, Македонска 2,
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 023/562-189.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који се 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. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) - подноси само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
Пријаве послати на адресу: Средња пољопривредна школа, 23000 Зрењанин, Македонска 2,
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 023/562-189.

Магационер

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, и то: средње
образовање у трајању од четири године. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017),
односно да има: 1) одговарајуће образовање;
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

са у публикацији “Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на број телефона: 023/822-225.

Житиште

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених
услова, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: II степен стручне спреме; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који конкуришу су
дужни да уз пријаву на конкурс приложе: оверену фотокопију сведочанства или дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оригнал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом подноси се пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или путем поште
на адресу: Предшколска установа „Десанка
Максимовић“, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара
4, са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Сајам запошљавања у Ваљеву

Н

ЗАНАТЛИЈЕ НАЈТРАЖЕНИЈЕ

а Сајму запошљавања у Ваљеву, одржаном 24. новембра у
Хотелу „Гранд“, 34 послодавца су понудила 177 слободних
радних места. Сајам је отворио Драган Сикимић, заменик
директора НСЗ у присуству Михаила Милутиновића, директора Филијале Ваљево НСЗ, а том приликом је истакнуто да су се
сајмови показали као врло ефикасна мера активне политике запошљавања.
Послодавци су исказали тренутне кадровске потребе и пројектоване потребе у наредних 6 месеци. На сајму су учествовали: Горење, Детал, Турна, Кондор тис, Raotex, Emka Feinguss, Самеди, АБЦ
тест, ДДОР, Дунав осигурање, ЈФК Валис, ДЕС, ЈП „Колубара“, Предшколска установа „Милица Ножица“ и бројни предузетници.
Послодавци су тражили раднике у производњи, продавце, саветнике у осигурању, комерцијалисте, пекаре, возаче, раднике машинске и металске струке, раднике у туризму и угоститељству,
бебиситерке, раднике у спортској инфраструктури, грађевинске раднике, економисте, инжењере машинства, правнике, инжењере електротехнике, инжењере металургије и друге профиле.
Најтраженије су биле занатлије, посебно машинска и металска струка, металостругари, металоглодачи, али и столари, тапетари, шивачи,
кројачи, са искуством и без искуства, који су мотивисани и спремни да уче. Приметна је и велика потражња за возачима са искуством, посебно
у међународном транспорту.
На пролећном сајму запошљавања, који је одржан 19. маја, 875 незапослених је конкурисало на 287 радних места код 52 послодавца. У
року од 6 месеци запослено је 177 лица са сајма.
Рада Севић

Нова знања и веће компетенције

ОБУКОМ ДО СИГУРНОГ ПОСЛА
У Регионалној привредној комори Севернобанатског округа почео је програм
бесплатног учења румунског језика. Полазници су подељени у две групе и планирано
је да се током три месеца одржи 48 часова,
које ће похађати незапослени са подручја северног Баната. Пријава је трајала претходних
недеља, а предност при укључивању у обуку
имале су угрожене категорије. Обука ће се
одржавати највише два пута недељно, а већ
има више од 50 полазника, који су заинтересовани за рад у Румунији или у румунским
компанијама у Србији.
Програм бесплатног учења румунског
језика спроводи се у сарадњи Регионалне
привредне коморе у Кикинди, Градске управе Кикинда, Привредне коморе Жупаније
Тимиш у Румунији, а сарадник је кикиндска
филијала Националне службе за запошљавање. Недавно је у Регионалној привредној
комори Севернобанатског округа одржан и
сајам запошљавања, на којем су потражњу
за радницима истакли искључиво румунски
послодавци, а заинтересованост Кикинђана
била је веома велика.

„По занимању сам машинбравар. Тренутно радим у једној фирми овде код нас у граду.
У обуку сам се укључио јер хоћу да се преквалификујем“, рекао је Милош Диниш, један од
полазника.
Од заштитне опреме, преко посебног вентилационог система, до најсавременијих апарата
за заваривање, радионица је комплетно реновирана захваљујући немачкој организацији ГИЗ.
Обука је по свим светским стандардима.
„Ослушнули смо како се ради у Немачкој
и у другим земљама и све то применили и код
нас“, истакао је Славољуб Томић, наставник у
Техничкој школи.

Сертификат, међународни
атест и посао
У Центру за образовање одраслих, при
Техничкој школи у Лесковцу, отворена је савремена радионица за обуку заваривача. После
тромесечне обуке вариоци уз сертификат и
међународни атест добијају и посао. Гарантован посао и добра зарада - то су разлози због
којих су млади Лесковчани одлучили да постану вариоци. Занат тежак и ризичан, али са јаком вољом брзо се савладавају све технике заваривања. Свако поподне проводе у Центру за
образовање одраслих, тренутно њих осморица.
Урош Савић из Лесковца каже да је већ четири
године пријављен на евиденцију незапослених
и до сада није нашао посао у струци, због чега је
решио да се укључи у ову обуку.
Бесплатна публикација о запошљавању

Иако посла има на претек, како у земљи
тако и у иностранству, заваривача нема довољно. На евиденцији филијале Националне
службе за запошљавање у Лесковцу годинама ниједан варилац. Филијала Лесковац и у
претходној години је у сарадњи са ГИЗ-ом
слала лица старости од 18 до 35 година са
евиденције незапослених на њихове конкурсе, а истраживања тржишта показују да ће
се и у будућности све више тражити управо
занатска занимања, попут заваривача. Зато
ће се у лесковачкој Техничкој школи на лис-

ти смерова који су у систему дуалног образовања наћи још један профил, на који ће се
уписивати ученици који желе да се школују
за бравара-заваривача.
Тако ће Техничка школа Лесковац постати место где ће заједно освајати знања и ученици и они који желе да се преквалификују.
План је да у наредне две године одавде изађе
60 варилаца потпуно спремних и за највеће
изазове у том послу.

Сертификати за нова знања
У ужичкој филијали Националне службе
за запошљавање додељени су сертификати
полазницама обуке за кројење и шивење, која
је у укупном трајању од 240 наставних часова
реализована у Пожеги. Све полазнице спадају
у групу теже запошљивих лица. Током обуке
стекле су практично и применљиво знање и
вештине за обављање послова кројача и шивача, за које послодавци са овог подручја константно исказују потребе за запошљавањем.
Такође, стечена знања омогућавају полазницама да, уколико имају предузетнички дух, у
наредном периоду покрену сопствени бизнис,
за шта им НСЗ такође може пружити сву потребну помоћ и подршку.
Реализацијом ове обуке у ужичкој филијали Националне службе за запошљавање завршене су све обуке за потребе тржишта рада у
оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим
групама“, који финансира Европска унија.
У претходних годину дана обуке су спроведене у два циклуса, а 106 лица из категорије
теже запошљивих стекло је знања и вештине
за које на тржишту рада дуже време постоји
значајно интересовање. Основну информатичку обуку по ЕЦДЛ стандарду завршила су
32 лица у Косјерићу и Бајиној Башти, обуку за
енглески језик А2 завршило је 14 лица у Пожеги и Ариљу, за месара се обучило 14 лица у
Ужицу, а обуку за кројење и шивење са успехом је завршило 16 лица у Пожеги.
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Истраживање „Инфостуда“

ЗНАЊЕ, ВЕШТИНЕ И ИСКУСТВО НА ПРВОМ МЕСТУ

К

Незапосленима је висина плате најбитнији критеријум на радном месту,
док су запосленима важнији међуљудски односи и признање за обављен рад

ада су у питању незапослене особе које траже посао, најбитнији критеријум при избору компаније за коју ће радити је
новац, односно висина примања. Код запослених особа које
желе да мењају фирму најбитнији критеријум су међуљудски
односи, а одмах уз њих и признање за обављени рад, док је плата тек
на четвртом месту.
Ово су главни закључци истраживања које је сајт Poslovi.infostud.
com реализовао током овогодишњег VIII регионалног онлајн сајма запошљавања и образовања „Виртуелни дани каријера и знања 2017“,
који је одржан од 11. до 18. октобра.
У истраживању су учествовале 393 особе, од чега је 57,5% незапослених, 31,3% има посао, док се 11,2% испитаника и даље школује.

Незапослени послове траже преко
специјализованих сајтова за запошљавање
Већини незапослених испитаника (51,3%) није битно да ли ће запослење наћи у струци за коју су обучени или ван ње, а пресудан критеријум
приликом избора радног места им је новац, односно висина примања. Такође, битније ставке су и радно време, сигурност посла, као и могућност
професионалног усавршавања и напредовања. Сматрају и да су за добијање посла подједнако важни знања и вештине које поседују, као и радно
искуство, а потом долазе срећа, препорука, веза и формално образовање.
Готово сви незапослени испитаници су спремни на волонтирање
код одређеног послодавца уколико би постојала могућност сталног
запослења. Њих 40% је спремно да волонтира до месец дана, 30% до
три месеца, а 11,5% чак и до годину дана.
Највећи број незапослених испитаника истиче да по завршетку
школовања нису успели да нађу први посао (31%), док је нешто више
од четвртине радило на одређено време али им уговор није продужен.
Најчешће траже послове преко специјализованих сајтова за запошљавање, затим преко породице и пријатеља, Националне службе за запошљавање и друштвених мрежа. Када је у питању учесталост конкурисања на огласе за посао, највише (28%) их се пријавило на 11-30 огласа
за посао, 16% на 6-10, 13% на до 5 огласа, 12% на 31-50 конкурса, док су
се преостали пријавили на 50-100 потенцијалних послова.

Чак 63% запослених планира да мења посао
у наредних 12 месеци
Највећи број запослених испитаника (49%) ради у приватним компанијама, претежно у домаћем власништву, 25% ради код страних
приватника, док су остали у компанијама које су у претежно државном
власништву, односно државним или страним институцијама.
Скоро две трећине, тачније 63% испитаника који имају посао, истакло је да планирају да га промене у наредних годину дана, 18% би
то учинило само ако буду присиљени, док остатак не размишља о промени посла. Скоро две трећине испитаних не очекује повишицу или

напредовање до краја ове године, а приближно исти проценат се ни не
плаши за своје радно место и сматра га стабилним.
Нешто више од 30% испитаника би волело да ради у фирми чији су
власници, готово идентичан број би радио у компанији у страном власништву, док се за домаћу компанију изјаснило свега 12% испитаника.
Најважнији критеријуми на радном месту су међуљудски односи
(33%), затим признање за обављен рад (30%), динамичност посла (14%),
док је плата тек на четвртом месту (12%). Кључним ставкама приликом
добијања посла, слично као и незапослени, сматрају знања и вештине,
радно искуство и везу.

Млади по завршетку школовања најчешће очекују
да ће посао добити у року од три месеца
Интересантно је да млади испитаници, који се још школују, имају
сличне критеријуме као запослени када су у питању најважније
ставке на радном месту. На првом месту су им међуљудски односи
(48%), признање за обављен рад (20%), динамичност посла (19%), док
је плата тек на четвртом месту (11%).
Знања и вештине, искуство, формално образовање и везу сматрају пресудним критеријумима за добијање посла, а најбољи период
за тражење посла им је одмах након завршетка школовања.
Две трећине испитаника је нагласило да имају неке идеје шта би
желели да раде по завршетку школовања, али да нису сасвим сигурни, док једна трећина тачно зна шта би желели да раде.
Своје трошкове у току школовања најчешће подмирују новцем
који добијају од родитеља или других чланова породице, а траба истаћи и да нешто више од трећине испитаника ради хонорарне послове
како би повећали џепарац.

Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Компанија Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o. расписала је конкурс за доделу студентских стипендија за 2017/2018. школску годину. На конкурс могу да се пријаве редовни студенти завршне године
основних или мастер студија Машинског, Електронског и Економског
факултета Универзитета у Нишу, са просеком изнад 8,5 и знањем енглеског језика. Пожељно је да кандидати имају искуство у раду на
различитим пројектима и да су учествовали у ваннаставним активностима.
Износ стипендије је 20.000 динара месечно, у трајању од 10 месеци, почев од јануара 2018. године, а стипендисти ће имати могућност
да по завршетку студија заснују радни однос у компанији „Леони“.
Пријаве са биографијом, мотивационим писмом, препорукама, уверењем о уписаној години, положеним испитима и просечној оцени
послати на адресу: stipendije.srbija@leoni.com, до 15. децембра 2017.
године.
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Конференција о дигиталној индустрији и економији - DIGINDEC

БУДИ ПРОМЕНА, КРЕИРАЈ СОПСТВЕНУ БУДУЋНОСТ
„Од идуће године биће донети нови закони у циљу побољшања дигитализације привреде“, рекао
је Ненад Пауновић, саветник за дигитализацију у Влади Србије и иистакао да Влада Србије
подржава рад Научно-технолошког парка у Београду, а да се нови граде у Новом Саду, Нишу,
Чачку и другим градовима у Србији
„Дигитализација није тржишна предност, него предуслов будућег опстанка на
тржишту, и то од сектора услуга до сектора
производње“, рекао је Михајло Весовић, заменик генералног менаџера ПКС на отварању
Друге конференције о дигиталној индустрији
и дигиталној економији DIGINDEC. „Развој
софтвера у Србији забележио је у 2015. години раст од 20 одсто уз укупан приход од 450
милиона евра и највећи је извозни производ“,
изјавио је саветник за дигитализацију у Влади Србије Ненад Пауновић.
На конференцији коју је организовала
„Конфидустрија Србија“ уз подршку Привредне коморе Србије, Пауновић је рекао да
је ИТ сектор у Србији у прошлој години забележио раст већи од 15 одсто у односу на
2015. годину. Наводећи да је дигитализација
у врху приоритета владе Ане Брнабић, Пауновић је на конференцији у Научно-технолошком парку (НТП) у Београду, која је окупила представнике универзитета из Србије и
Италије, као и привреднике, истакао да је пут
иновација једини начин раста који може да
омогући да Србија ухвати корак са привредама развијених земаља.
„Дигитализацијом и ИТ иновацијама се“,
нагласио је Пауновић, „остварује напредак, а
намера је да се ИТ укључи у образовни систем у Србији, и то и у средње образовање,
како би ученици били упознати са основама
програмирања и тиме били спремни за факултет“. Навео је и да би курс за 1.000 младих програмера требало да им омогући да се
укључе у тржиште рада.
Пауновић је навео да ће сви универзитети и факултети у Србији који обухватају и
ИТ сектор добити буџет за отварање катедри
и пријем више студената, те да ће буџетска
средства бити повећана како би се интегрисали наука и индустрија.
„Од идуће године биће донети нови закони у циљу побољшања дигитализације
привреде“, каже Пауновић и истиче да Влада
Србије подржава рад Научно-технолошког
парка у Београду, наводећи да се нови граде
у Новом Саду, да ће бити изграђени и у Нишу,
Чачку и у другим градовима у Србији.
Михајло Весовић, заменик генералног
менаџера ПКС, истакао је да дигитализација
није тржишна предност, него предуслов будућег опстанка на тржишту, и то од сектора
услуга до сектора производње.
Навео је да је идеја за организовање конференције потекла од „Конфиндустрије Србија“
са којом ПКС има добру сарадњу и да је скуп
прилика за размену идеја и рађање нових.
Представник Амбасаде Италије у Београду Серђо Монти рекао је да је дигитализација традиционалних привредних делатности одскочна даска за ширење посла и
стварање бољих производа.
„Влада Србије је дала дигитализацији
огромну предност, јер је то значајно за Србију која је привлачна за стране инвеститоре,
Бесплатна публикација о запошљавању

којих је све више“, рекао је Монти и истакао
да је развој конкурентности и ИТ сектора важан за јачање привреде. Навео је и да је Италија други највећи спољнотрговински партнер Србије са годишњом разменом од скоро
три милијарде евра.
Председник „Конфиндустрије Србија“
Ерих Кошута каже да статистика говори о ширењу страних улагања у Србији, посебно у ИТ
сектору, те да је Научно-технолошки парк у Београду простор да стране фирме пусте корење.
„Ми привредници верујемо у ову земљу“,
истиче Кошута и наводи да је премијерка Србије Ана Брнабић одредила далековид курс
дајући предност дигитализацији и са својим
тимом наглашава значај тог курса.
Росита Георгиева, из програма DG
CONNECT Европске комисије, рекла је да је
из програма „Хоризонт 2020“ намењено 10
милиона евра за српске фирме у процесу дигитализације.
Менаџер Научно-технолошког парка Гордана Даниловић Грковић каже да тај парк напредује брзо, што додаје дугује компанијама
које су му указале поверење, међу којима је
пет компанија из Италије.

Шанса да се привуку најбољи
Научно-истраживачки систем Србије поседује огромне могућности у погледу знања,
технологија и метода у научним открићима.
То је огроман али још увек недовољно искоришћен потенцијал за иновације, јер већина
нових идеја не налази пут до тржишта. Разлог је недостатак одговарајућих инструмената за подршку у процесу комерцијализације.
Кроз Научно-технолошки парк у Београду
труде се да такав тренд преокрену. Како
кажу, труде се да подрже најбоље како би
спречили одлив мозгова и заменили га извозом паметних производа и услуга. То је начин и пут стварању услова пре свега за раст
економије засноване на знању. У комплексу
на ободу Звездарске шуме, који је 25 година
чекао да постане фабрика будућности, данас
ради 400 инжењера у 58 технолошких компанија, од којих су многе у ствари развојни
центри страних компанија. Важно је истаћи

да су НТП много више од модерно дизајнираног и опремљеног простора. Јер, како истичу,
ако је национални циљ стварање јаког технолошког језгра, онда је у такав простор неопходно привући технолошко-развојне компаније и истовремено створити услове младим
и образованим људима да започну сопствени
посао, оснивајући брзорастућа предузећа. С
друге стране, без повезаности НТП са универзитетима, научним институтима и истраживачким лабараторијама фирме које су
лоциране у њему не могу остварити успешан
пренос знања и технологија из истраживања
у праксу. Иновативне компаније на једном
месту привлаче инвеститоре у знатно већем
броју и на тај начин јако развојно језгро малих и средњих предузећа, која могу бити
добар партнер већим страним компанијама,
закључено је на скупу.
Након уводних обраћања одржан је блок
предавања посвећен едукацији у функцији
дигиталне трансформације, као и панел дискусије о производњи, дистрибуцији и малопродаји, финансијским и јавним институцијама.
„Конфиндустрија Србија“ је српски огранак највеће италијанске асоцијације привредника. Основни задатак ове асоцијације
јесте да унапреди привредну сарадњу две
земље кроз јачање институционалне сарадње у области привреде, али и у конкретним пројектима унапређења пословања.
Весна Пауновић
06.12.2017. | Број 754 |
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Предузетничка прича

МАЈСТОРСТВО И УМЕТНОСТ

Прича о породичној штампарији, у којој већ скоро 30 година живи уметнички дух, довела нас
је до бренда „Керефеке“. Издвајају се снажним уметничким изразом, идеалном комбинацијом
сликарства и графичког дизајна, а најбоље од свега је што за нас праве ствари које можемо
да понесемо и користимо у свакодневном животу. Породица као чврст ослонац, љубав према
послу и уметности, неминовно су морали да доведу до успеха

У

метност увек пронађе пут и начин да се покаже у правом светлу, а они који умеју, препознају оригиналност и труд да свет не
буде једноличан и увек исти.
Прича о породичној штампарији, у којој већ скоро 30 година
живи уметнички дух, довела нас је до бренда „Керефеке“. Тешко их је
не приметити, издвајају се снажним уметничким изразом, идеалном
комбинацијом сликарства и графичког дизајна, а најбоље од свега
је што за нас праве ствари које можемо да понесемо и користимо у
свакодневном животу. Мајице, несесери, панталоне, дуксеви, хеланке, шоље, беџеви... све је препознатљиво и другачије.
Уметница и дизајнерка Евин Пешић ствара ове шарене и аутентичне ствари, а специфичне геометријске фигуре пуног колорита
учиниће да вас сигурно примете. Испричала нам је своју предузетничку причу, како је почела и развијала идеју, у чему проналази инспирацију и какви су јој планови.
Како се родила идеја за овај посао?
Као графички дизајнер стално сам радила за друге. Онда се у једном тренутку јавила жеља да направим нешто своје, да представим
своје идеје и цртеже. Пошто сам завршила сликарство, а не стижем
да се тиме бавим, дигитални колажи су у мом случају заменили сликарско платно. Они су били идеална прилика да искористим нове
трендове у штампи, попут дигиталне штампе, и пласирам их на
текстилу.
Идеја се реализовала постепено. Kористила сам сво своје знање
у штампи, a време уложила у усавршавање и учење. Пут ми је много олакшало искуство које сам стекла у породичној штампарији,
месту где сам од најраније младости стицала практична знања о
свим врстама штампе.

Како је било на почетку, да ли је било страха од неизвесности?
Било је пре свега изузетно забавно, а тај симпатичан страх од
незвесности, питањe како ће људи реаговати на ваш производ, управо ме терало да радим даље. Сећам се првог наступа на „Миксер
маркету“. То можда није било толико добро представљање, али за
мене је то била победа, јер сам успела да се организујем и први пут
представим свој рад и производе.
Како су људи чули за вас? Добијате ли повратне реакције
због чега им се свиђа ваш бренд?
Људи су највише чули за „Керефеке“ захваљујући излагањима на
различитим креативним маркетима и hand made фестивалима. Наиме, на таквим манифестацијама окупљају се људи који воле необи-
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чне, јединствене и оригиналне ствари. Шаренило које карактерише
моје производе привлачи најчешће жене које воле уметност и спорт.
С друге стране, постоји група клијената која воли тај једноставни
геометријски цртеж који негујем, урбани и градски стил који карактерише предмете које израђујем. Трудим се да помирим и једно
и друго, јер су то два правца која иначе волим - цртеж који одише
једноставношћу и колоритно сликање.
У чему проналазите инспирацију?
Инспирација може бити било шта што ми на неки начин привуче пажњу. Обично су то неке фразе из свакодневног живота са
којима се сусрећем или одређене дневне ситуације. Када су у питању
портрети трудим се да то буду личности које су обележиле историју балканског поднебља. Колоритне илустрације су углавном тематске, као што је случај са Долином јоргована, у којој можете наћи
Маглић град силуету, јорговане, обрисе Јелене Анжујске, али су пажњу
привукле илустрације у вези са српском славом и розе прасетом.
За које производе су купци највише заинтересовани?
Дефинитивно су то производи са ликом Тесле, Тита или са натписима који су писани ћирилицом, затим се издвајају интересантне
мотивационе мајице посвећене женама, попут: #опасница #данијеменимене #женазмај...
Може ли да се живи од тог посла?
За сада је преживљавање, али надам се да моје време тек долази.
Стрпљива сам и правим планове за будућност.
Где ваши производи могу да се купе?
Купци производе углавном наручују онлајн или купују на манифестацијама и фестивалима где се „Керефеке“ представљају. Један од
најинтересантнијих је „Катапулт“.
Породична компанија као чврст ослонац, љубав према послу и
уметности неминовно су морали да доведу до успеха. „Керефеке“ негују историју и традицију кроз одабир тема за штампу, али оберучке
прихватају модерно, па је тако план да унапреде онлајн продају, јер
су, како кажу, наши људи још увек помало сумњичави када на тај
начин купују. Евин Пешић има жељу да следеће године отвори своју
радњу и да се полако окреће и ка европском тржишту, за почетак
кроз представљање на европским арт маркетима. Сигурни смо да
пажња уметничких душа које воле необичне ствари неће изостати и
на том нивоу.
Јелена Бајевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Друга регионална конференција о породичном предузетништу

СТУБ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Конференција којој је присуствовало више од 100 предузетника, представника амбасада,
финансијских институција, организација и медија, домаћих и страних компанија, имала је за циљ
веће укључивање предузетника у процесе економског одлучивања и пружање помоћи у умрежавању
предузетника из Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе

Д

руга регионална конференција о породичном предузетништву Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе, која је одржана 29. и 30. новембра на Јахорини, била је прилика да еминентни стручњаци размене мишљења и искуства на тему
породичних фирми као стуба економског развоја земаља региона,
као и о најперспективнијим породичним пословима.
Циљеви конференције били су да се незапослени охрабре на
самозапошљавање и умрежавање, да се подстакне дијалог свих релевантних субјеката у друштву о креирању повољног пословног амбијента за оснивање и развој породичних предузећа, као и увођење
знања из области предузетништва у образовни систем.
Осим тога, скуп је имао за циљ и веће укључивање предузетника у
процесе економског одлучивања, и пружање помоћи у умрежавању предузетника из Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе. Конференцији је присуствовало више од 100 предузетника, представника амбасада, финансијских
институција, организација и медија, домаћих и страних компанија.
Скуп је свечано отворио министар трговине и туризма у Влади Републике Српске Предраг Глухаковић, а конференцији су присуствовали и министар за економске односе и регионалну сарадњу
у Влади Републике Српске Златан Клокић, потпредседница Владе и
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади
Републике Србије Зорана Михајловић и државни секретар у Министарству одрживог развоја и туризма у Влади Црне Горе Дамир Давидовић, као и Дмyтро Мамзелиев, директор Core Products CISSEE
компаније „Виза“ (Visa).
У оквиру конференције организована је и радионица компаније
„Виза“ на тему „Развој пословања у доба дигитализације уз савремене начине прихвата картица“, коју је водио Дмyтро Мамзелиев.
Идеја радионице је била да се предузетницима, кроз презентације
и интерактивну дискусију, предоче савремени начини пословања у
дигиталном свету, као и да им се објасни како производи, решења и
сервиси компаније „Виза“ могу унапредити свакодневно пословање и
помоћи будући раст и развој.

Србија
Око 70 одсто породичних фирми у Србији налази се у рукама првог власника, друга генерација наследила је трећину српских фирми,
док је трећа генерација на челу само 2,4 одсто оваквих предузећа.
Пред породичним компанијама у Србији, као и онима у Европи, предстоје велики изазови генерацијске транзиције, односно решавање питања управљања фирмом - оцењује консултантска компанија КПМГ,
која је истраживање о породичним фирмама урадила у на 1.000 компанија у 23 европске државе.
За разлику од Србије, у европским породичним компанијама
прва генерација управља само у трећини компанија, друга или трећа
генерација власника води скоро половину компанија, а 18 одсто има
на челу четврту генерацију власника. У истраживању се наводи и да
се већина породичних фирми (85 одсто) слаже да су екстерни руководиоци потребни за успех предузећа, међутим, још увек нису спремни
да се одрекну интерне контроле над пословањем.
За разлику од Србије, где највећи број породичних фирми послује
мање од 20 година, а чак трећина мање од деценије, половина европских компанија у власништву породица послује више од 50 година, а
трећина је на тржишту од 20 до 50 година, показали су резултати, где
се истиче да су због разлике у политичком и економском амбијенту,
као због историјских прилика, породичне фирме у Европи дуговечније него српска породична предузећа.

Црна Гора
У Црној Гори су 89,4 одсто породичних фирми основали садашњи
власници, а 82,4 одсто њих још води прва генерација, показало је истраживање Центра за едукацију „Pro Educa“ у сарадњи са агенцијом
„Montimprex“. Највећи пословни изазов за 41,7 одсто породичних
фирми је проналазак квалитетних запослених, а на питање да ли је
наследницима јасно ко ће бити на којим руководећим позицијама у
будућности, скоро две трећине испитаника (64,3 одсто) је одговорило
„да ће се то само решити“.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАЈЕДНИЧКИ ИЗАЗОВ
„Изазови који стоје пред породичним фирмама у свету, па и региону, су скоро исти, почевши од највећег - трансфера генерација,
па до проблема непостојања стратешког плана развоја или јасне
политике наслеђивања. Ипак, уколико се на време почне са едукацијом, стратешким планирањем развоја и наслеђивања, породичне фирме у Црној Гори могу превазићи проблеме и изазове у
којима се тренутно налазе и који им неминовно следе у наредним
годинама“, рекао је аутор пројекта „Породичне фирме - стуб развоја економије“ Драган Мочевић.
Прво истраживање о породичним фирмама у Црној Гори спроведено
током марта ове године је обухватило 85 породичних фирми, а анкете
су, онлајн путем, попуњавали власници и директори породичних фирми.
Аутор пројекта „Породичне фирме - стуб развоја економије“ Драган Мочевић каже да су показатељи за Црну Гору нешто неповољнији
у односу на резултате истраживања о породичним фирмама у Босни
и Херцеговини или у Србији.
„Резултати истраживања које смо спровели су показали да скоро
трећина породичних фирми (32,1 одсто) послује између 10 и 19 година, те да у 82,1 одсто случајева фирму још води прва генерација. Да ли
ће фирма преживети трансфер генерација или ће бити део статистике која каже да 70 одсто породичних фирми не преживи трансфер из
прве у другу генерацију, зависи од тога да ли ће се на време суочити
са проблемима и изазовима, како тренутним, тако и оним који тек
следе. Породичне фирме су генератор новог запошљавања и једино
оне могу обезбедити одрживост и стабилност домаће привреде у наредним годинама”, навео је директор Montimprex-а Саша Радуновић.

Босна и Херцеговина
Неколико породичних фирми у Српској обележило је 25 година постојања, а све више је предузећа овог типа која већ прелазе на
другу генерацију. И поред тога што се ове фирме најчешће налазе
у структури малих и средњих предузећа, неке од њих су од малих
породичних бизниса израсле у велике компаније. Такође, породичне
фирме оснивају се у свим секторима привреде - од угоститељства и
трговине, преко електро, металске, дрвне и прехрамбене индустрије,
до грађевинарства и ИТ технологија.
Две трећине породичних фирми у РС послује мање од 20 година, док је
тренутни власник у 86 одсто породичних фирми управо оснивач.
„То значи да већина компанија тек у следећим годинама треба
да се суочи са генерацијском транзицијом коју је преживело 70 одсто
породичних фирми у свету, те ангажманом спољних менаџера, одлучивањем о даљем развоју или продаји и слично“, каже Мочевић и додаје да је породични бизнис данас један од најзначајнијих генератора
новог запошљавања у привреди РС.
Организатори конференције су невладине организације Центар
„Спектар“, „Јелек“ и „Корак даље“, покровитељи Влада Републике Српске и Развојна агенција Србије, док је компанија „Виза“ партнер конференције.
В. Пауновић
06.12.2017. | Број 754 |
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Хотел „Зира“, Београд, 13-15. децембaр

САЈАМ ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Посетиоци ће током три дана имати прилику да чују више од 50 предузетника, као и представнике
институција и компанија, од којих ће сазнати све о покретању сопственог бизниса
Интерактивне радионице, панели и различита предавања обележиће Сајам омладинског предузетништва, који ће бити одржан од 13. до 15. децембра у Хотелу „Зира“ у Београду.
Посетиоци ће током три дана имати прилику да чују више од 50 предузетника, као и представнике
институција и компанија, од којих ће сазнати све о покретању сопственог бизниса. Предузетници ће
представити различите фазе развоја пословања, а сви заинтересовани имаће прилику да од њих чују
и које су програме подршке државних институција користили, као и шта су им били највећи изазови
и мотивација.
У оквиру сајма биће представљене предузетничке идеје учесника пројекта „Караван омладинског
предузетништва - програм подршке оснивању омладинских компанија као и оснаживању и поспешивању омладинског предузетништва на територији Републике Србије”.
Организатори позивају све младе људе који желе да науче нешто ново и који виде себе у свету
предузетништва да дођу и упознају се са свим предностима оснивања и вођења сопственог посла, али
и потенцијалним препрекама на том путу.
Национална служба за запошљавање биће један од учесника сајма, а директор Зоран Мартиновић
говориће на отварању, 13. децембра.
Више о пројекту можете да сазнате на адреси: www.putmladogpreduzetnika.pfm.rs.

Семинар младих „Build yourself“, 7. и 8. децембра на Економском факултету у Београду

ЗА МОТИВАЦИЈУ И УСПЕХ
Предавачи ће бити познати спортисти, глумци, стручњаци за комуникацију
и лидерство у пословању
Семинар младих „Build yourself“, који се одржава у оквиру истоименог великог
пројекта, биће одржан 7. и 8. децембра на Економском факултету у Београду. На
семинару ће студенти од познатих предавача и људи са искуством сазнати како
да напишу добру радну биографију и мотивационо писмо, да се припреме за први
пословни састанак и шта их све чека на пословном путу након факултета. Предавачи ће бити познати спортисти, глумци, стручњаци за комуникацију и лидерство у
пословању. Сви учесници ће након семинара добити сертификате.
Пројекат је покренула студентска унија Економског факултета пре две године,
за све младе људе који желе да раде на себи и науче нешто ново, ван самог наставног
програма. Поред Економског факултета у Београду, у пројекат су сада укључени и
Факултет политичких наука и Правни, као и Економски факултет у Нишу.

Од 11. до 15. децембра 2017. године,
за студенте завршних година и дипломце
Универзитета у Београду

КАДАР ДА БУДЕМ КАДАР
Унапређење вештина младих дипломаца и студената
који желе да побољшају своје шансе на тржишту рада
Програм „Кадар да будем кадар“ обухвата серију тренинга меких вештина, а циљ
је унапређење вештина младих дипломаца и студената који желе да побољшају своје
шансе на тржишту рада. Меке вештине су особине или квалитети које свако поседује,
попут комуникационих вештина, критичког мишљења, активног слушања, организационе и вештине рада у тиму. Тренинзи су сјајна прилика да се кроз искуства предавача
из успешних компанија и других професионалаца који се баве областима управљања и
развоја кадрова усавршавају и умрежавају.
Програм „Кадар да будем кадар“ организује се од 11. до 15. децембра 2017. године, а пријаве су на линку: https://goo.gl/6IYdY2. Право учешћа имају студенти завршних година основних и мастер студија, као и дипломирани студенти Универзитета у
Београду, а услов је да одлично знају енглески језик и рад на рачунару, да су мотивисани и спремни да развијају своје вештине.
Овај програм реализује се од 2010. године, а до сада је кроз предавања и едукације
прошло више од 300 полазника и око 60 предавача и тренера.
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Истраживачко-развојни центар
Факултета организационих наука
у Београду

ДЕЦЕМБАР - МЕСЕЦ
ДИГИТАЛНИХ
КОМУНИКАЦИЈА
Током децембра, сваке недеље у Истраживачко-развојном центру Факултета организационих наука у Београду биће организована по једна радионица из области
дигиталних комуникација. Теме на које ће се односити радионице су: Планирање кампање дигиталног маркетинга,
Контент маркетинг, Гугл аналитика и SЕО.
Радионице ће бити у форми тренинга, намењене за 20
студената са основним знањем из области дигиталних комуникација. Циљ ових радионица је додатни развој вештина и унапређење знања студената савременим методама и
алатима дигиталних комуникација. Радионице ће водити
предавачи са вишегодишњим искуством из ових области.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ЕУ фондови за младе и сарадњу младих у
региону - 7. децембра, од 12 часова,
у ЕУ инфо-центру у Београду

SPEED DATING

Други „Speed dating: ЕУ фондови за младе и сарадњу младих
у региону“ биће организован у четвртак, 7. децембра, од 12 часова,
у ЕУ инфо-центру у Београду. Реч је о брзом начину упознавања
представника организација цивилног друштва са ЕУ фондовима за
пројекте који у фокусу имају младе и који подстичу сарадњу младих
у региону. Догађај је део кампање за младе „Европа за тебе“ (#ЕУзаТебе), а заједнички га организују ЕУ инфо-центар, Делегација Европске уније у Србији, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и
Фондација „Ана и Владе Дивац“.
У Speed dating-у учествују представници 30 удружења и организација младих, као и представници ЕУ фондова и програма Еразмус+, Еразмус за младе предузетнике, Креативна Европа, Европа за
грађане и грађанке, Европски инструмент за демократију и људска
права, Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске, Регионална канцеларија за сарадњу младих и Propulsion Fund.

Конференција „Фабрика младих
предузетника 2017”

ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ
ПРИЧЕ И ИДЕЈЕ
Конференција „Фабрика младих предузетника 2017” одржана
је током претходног викенда у Београду. Како би се заинтересовани
упознали са светом предузетништва и стекли неопходно самопоуздање за улазак у свет приватног бизниса, за њих су организована
предавања успешних предузетника и панел посвећен финансирању
бизниса.
Први блок предавања - „Укусне предузетничке приче“ - био је
посвећен предузетницима који су се опробали у области гастрономије. Након тога, уследио је панел чији је циљ био да представи различите приступе у финансирању бизниса.
Други блок предавања био је резервисан за предузетнике који
су одлучили да старим занатима дају нови, модерни сјај, а последњи
блок - „Зелене бизнис идеје“, био је посвећен успешним пословним
идејама које се базирају на еколошким и одрживим решењима.
Конференција „Фабрика младих предузетника“ одржава се већ
трећу годину и представља саставни део истоименог пројекта који
Центар за развој идеја спроводи уз подршку Министарства омладине
и спорта и компаније „Књаз Милош“.

Каријера - одакле почети

ВОЛОНТЕРИЗАМ - ДОБАР ПОЧЕТАК
Поводом Међународног дана волонтера, Светски омладински
талас организовао је у Београду Сајам волонтеризма. На сајму су се
окупиле организације које су пружале информације о волонтирању и
различитим волонтерским програмима са жељом да скрену пажњу
на значај волонтирања и омладинског активизма. Током сајма одржана је панел дискусија „Каријера - одакле почети?“, на којој су говорили млади, сада успешни пословни људи о почецима волонтирања
и колико је то допринело њиховим каријерама.
Бесплатна публикација о запошљавању

КАРАВАН ОМЛАДИНСКОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Најбољи национални пројекат у категорији
промоције предузетништва успешно
представљен на Конференцији малих и средњих
предузећа Европе у Талину у Естонији
Пројекат Привредне коморе Србије „Караван омладинског предузетништва“, који је Европска комисија оценила као најбољи национални пројекат у категорији промоције предузетништва, успешно је
представљен на Конференцији малих и средњих предузећа Европе
у Талину у Естонији. Пројекат је остварио запажене резултате на
такмичењу за најбољу идеју у области промоције предузетништва,
организованом у оквиру конференције. Такмичило се више од 50
пројеката из 30 земаља, а пројекат ПКС је представљен као једно од
идеалних решења за промоцију предузетништва и добио званични
европски сертификат.
Караван је у протекле две године обишао 19 општина у Србији, са
циљем да промовише и подстакне развој предузетништва и предузетничког духа младих. Учествовало је више од 3.000 младих коју су
мотивисани и информисани о предностима и изазовима предузетништва, 180 их је обучено за писање бизнис плана и вођење сопственог предузећа, а 40 промовисано као примери добре праксе. У оквиру
пројекта основан је и Савет за омладинско предузетништво, онлајн
платформа omladinskopreduzetnistvo.pks.rs, намењена младим предузетницима и формулисани најважнији правци развоја.
Конференција и такмичење у Талину у Естонији одржани су у
оквиру манифестације Европска недеља малих и средњих предузећа
(SME Week).

ОТВОРЕН ШАЛТЕР
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
У ОБРЕНОВЦУ
Једанаести шалтер за предузетнике, за оне који се баве приватним послом или планирају да уђу у свет бизниса, отворен је у Општини Обреновац. Заинтересованима ће поред свих информација бити
доступне и бројне електронске услуге и капацитети привредних комора.
Шалтер за предузетнике представља платформу за предузетништво која омогућава привредницима да на општини којој припадају једноставно и брзо добију све информације које су неопходне
за пословање, штедећи тако време одласка у надлежне институције.
Ова платфрома функционише као one stop shop, у смислу нефинансијске подршке постојећим предузетницима и онима који намеравају да отворе своју фирму.
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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

