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СУМИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА
У Клубу посланика у Београду Национална служба за запошљавање
прошле недеље свечано је обележила 96 година постојања и рада. Говорећи
о резултатима који су у овој години остварени, као и о плановима за наредну,
директор Националне службе за запошљавањe Зоран Мартиновић захвалио
се свим послодавцима, привредним друштвима и локалним самоуправама
са којима је ове године остварена изузетна сарадња и испуњена заједничка
мисија - да грађани Србије раде и живе од свог рада.
Национална служба за запошљавање наредне године имаће на располагању највећи буџет за реализацију активних мера запошљавања у последњих пет година.
„Финансијским планом за 2018. предвиђено је да се искористи 3 милијарде и 650 милиона динара за реализацију активних мера запошљавања
и 550 милиона за запошљавање особа са инвалидитетом. План је да НСЗ
унапреди мере додатног образовања и обуке, стручну праксу и обуке на
захтев послодавца. Такође, планиран је наставак специјалистичких информатичких обука, у које ће бити укључено преко 1.000 незапослених са
евиденције НСЗ“, најавио је директор НСЗ, више у тексту ПРИЗНАЊА ЗА
ДОПРИНОС ЗАПОШЉАВАЊУ.
До краја ове године остало је мање од две недеље и већина институција
сумира резултате рада. Када је донет Локални акциони план запошљавања
за град Београд за 2017. годину, градска власт најавила је низ активности
и мера које треба да допринесу бржем запошљавању, пре свега теже запошљивих група, у које спадају и млади, особе са инвалидитетом, жене жртве
насиља у породици. О томе шта је од планова реализовано и који су конкретни резултати и ефекти мера, разговарали смо са председником Градског савета за запошљавање Драгомиром Петронијевићем. „Наш циљ је да
младе таленте овде задржимо, јер је то једини начин да развијамо Београд
и Србију. Научно-технолошки парк Београд је од некадашњег ‚града духова‘
постао ‚фабрика идеја‘. Жеља нам је да младе људе додатно мотивишемо да
постану предузетници и да своје производе пласирају на тржиште“, каже
Петронијевић за „Послове“ - НАЈТЕЖИ ПОСАО ЈЕ ВРАТИТИ ПОВЕРЕЊЕ.
Предузетништво је препознато као један од најважнијих сегмената
развоја економије. Млади имају идеју, али је важно да је на прави начин
спроведу у дело и изборе се са свим потешкоћама на које наилазе током
развоја приватног посла. Менторски програм се показао као веома важан
у бизнису, јер имати ментора је за почетника изузетно важно. Ментор је
онај који брине, подучава, хвали и критикује, он је узор свом ученику и
има велику одговорност, а ученик зна да има некога коме може да се обрати за савет и који ће му помоћи да се фокусира на свој развој и каријеру.
Један од веома успешних програма менторства у Србији већ трећу годину
спроводи Српска асоцијација менаџера (САМ). Програм „МенПроСАМ“,
који ће трајати до јуна 2018. године, повезује чланове Српске асоцијације
менаџера - младе менаџере и предузетнике са искусним пословним лидерима, руководиоцима и менаџерима успешних компанија у Србији. О
томе колико је важан овај програм за ученика, али и самог ментора, како
менторство функционише у пракси, ко може да буде ментор и која је разлика у примени програма код нас и у свету, прича нам Милош Ђуричанин, програм манаџер Српске асоцијације менаџера: ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ КРОЗ МЕНТОРСТВО.
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Први Сајам омладинског предузетништва у Београду

КЛИМА ХРАБРОСТИ И ИНОВАЦИЈА
„Један од приоритета Владе за наредну годину је да млади у свим деловима Србије добију
подједнаку шансу за покретање сопственог посла“, рекао је министар без портфеља
задужен за иновације и технолошки развој Ненад Поповић, на отварању првог сајма
младих предузетника, у београдском хотелу „Зира“

П

оповић је истакао да је области иновација, дигитализације и
развоја информационих технологија Влада препознала као приоритетне. Основни циљ је више инвестиција у иновације, као и
останак младих научника и иноватора у земљи, али и повратак
оних који су већ отишли. Нагласио је да дигитална економија улази у све
гране индустрије, као и да је важно повезати науку и привреду.
„Први кораци у развоју иновација су тешки, али техно-парк у
Београду показатељ је како се та област развија. Сигуран сам да је
направљен по свим савременим принципима и верујем да ће мале
стартап компаније које се тамо налазе донети резултате у кратком
року. Влада финансира и два нова техно-парка, да би нам млади остајали у Србији, а не да најбољи и најквалитетнији инжењери одмах
одлазе у иностранство“, нагласио је Поповић и додао да је за развој
привреде кључна сарадња државе, универзитета и привреде.
Министар је најавио да је у предлогу буџета за наредну годину за област иновација предиђено пет пута више средстава у односу на ову годину.
„Иновације су економска категорија, а Србија је земља образованих кадрова, нарочито младих, који су у свакој земљи, па и у нашој,
носиоци економског развоја и конкуренције знања. Циљ је останак
младих научника и повратак оних који су отишли“, рекао је министар.
Поповић је указао да је са Привредном комором Србије договорено оснивање Савета за сарадњу привреде и науке, јер је иновације
потребно применити.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић истакао је да је број незапослених младих до 30 година за 17
одсто мањи у односу исти период прошле године.
„Тренутно је на евиденцији незапослених 170.000 младих до 30
година. Брине висока стопа њихове неактивности, јер велики број
нити ради нити се школује, због чега их треба додатно мотивисати
да користе програме које нуди Национална служба за запошљавање“,
нагласио је директор НСЗ.
Национална служба нуди велики број програма намењених младима, од којих је већ годинама најпопуларнија „Стручна пракса“, намењена за стицање практичних знања и вештина за самосталан рад
у струци. У циљу подстицања омладинског предузетништва млади
могу да узму учешће у програму доделе субвенција за самозапошљавање, где уз новчана средства добијају стручну помоћ и обуку.
„Велики број младих се одлучује за покретање сопственог посла.
Годишње се пријави преко 20.000 лица која користе информативне и
саветодавне услуге да започну сопствени бизнис, од чега је близу 30 одсто младих до 30 година. Након завршених фаза обуке за развој предузетништва и аплицирања за финансијске програме, ове године је близу
1.000 младих људи започело свој бизнис, што је отприлике 25 одсто од
укупног броја оних који су добили субвенције“, нагласио је Мартиновић.
Директор НСЗ најавио је да ће буџет Службе у наредној години
бити значајно већи у односу на ову, па ће се реализовати редефинисани програми запошљавања намењени теже запошљивим групама,
међу којима су и млади.
Бесплатна публикација о запошљавању
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„Наставићемо са информатичким обукама које је покренула
Канцеларија Владе Србије за информационе технологије, а спроводила Национална служба за запошљавање. Потреба послодаваца за
овим кадром и даље је велика и реално је да ћемо у једном тренутку имати озбиљан проблем да задовољимо потребе послодаваца за
овим кадром“, рекао је директор НСЗ и позвао све младе, али и послодавце, да у наредној години наставе сарадњу са Националном службом као својим партнером.
Снежана Клашња, помоћник министра омладине и спорта,
рекла је да је у Економском институту урађена анализа о препрекама
на које најчешће наилазе млади предузетници и додала да се већи део
тих препрека тренутно решава у скупштинској процедури. Подсетила
је да је Министарство омладине у последње четири године подржало 136 пројеката који се односе на запошљивост и самозапошљивост,
додајући да је кроз те пројекте више од 13.600 младих прошло обуке
за повећање компетенција за запошљивост, а око 1.000 нашло посао.
Сајам на коме се представило 60 омладинских предузећа, стартапова и хабова, свечано је отворио председник Привредне коморе
Србије Марко Чадеж.
„ПКС је од почетка препознала важност омладинског предузетништва и у сарадњи са Привредним форумом младих почела
пројекат ‚Караван омладинског предузетништва‘, који је Европска
комисија прогласила једним од најбољих пројеката за промоцију
предузетништва младих“, рекао је Чадеж и подсетио да је „Караван“
обишао 19 градова у Србији, а обуке прошло око 4.000 младих који су
добили савете како да од идеје дођу до бизниса. „Караван омладинског предузетништва“ успешно је представљен и на недавној свечаности у Естонији, у друштву 50 пројеката из 30 земаља.
„Едуковали смо, охрабрили и подржали више хиљада младих да своје
креативне идеје развију и покрену сопствени посао. Урадили смо истраживање и анализу потреба потенцијалних и садашњих младих предузетника
са препорукама надлежнима за отклањање баријера за улазак у приватни бизнис и његов развој. Формирали смо Савет за омладинско предузетништво, који први пут воде млади предузетници и успоставили прву интернет платформу: omladinskopreduzetnistvo.pks.rs”, подсетио је Чадеж и додао
да ће ПКС наставити да помаже младима да се промовишу, да дођу до инвеститора, националних и међународних фондова, али и да на адекватним
местима аплицирају како би њихове идеје резултирале успешним послом.
У оквиру сајма организоване су стручно-едукативне радионице,
презентације програма за почетнике у пословању и панел дискусије, на
теме: „Технологије као подршка конвенционалним бизнисима“ и „Како
би требало да изгледају програми подршке почетницима у пословању“.
Организатор Сајма омладинског предузетништва, који је одржан од 13. до 15. децембра, био је Привредни форум младих, у оквиру пројекта „Пут младог предузетника”, подржаног и финансираног
од стране Министарства омладине и спорта, као и уз помоћ УСАИД
Пројекта за конкурентну привреду, Привредне коморе Србије и МиВесна Пауновић
нистарства привреде Републике Србије.
20.12.2017. | Број 756 |
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Обележен Дан Националне службе за запошљавање

ПРИЗНАЊА ЗА ДОПРИНОС ЗАПОШЉАВАЊУ
У Клубу посланика у Београду Национална служба за запошљавање прошле
недеље свечано је обележила 96 година постојања и рада

Д

Дан Службе честитала је и Бојана Станић, помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, која је
нагласила да су приватни сектор и локалне
самоуправе препознале значај Националне
службе за запошљавање као доброг партнера у реализацији политике запошљавања на
локалном нивоу.

иректор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић
подсетио је да је још давне 1921. године на овај дан Народна скупштина
Краљевине СХС усвојила Закон о заштити раденика, први на овим просторима, који је био
заснован на савременим принципима деловања тржишта рада. Њиме је основана Средишња берза рада са седиштем у Београду.
„И тада и данас, ова институција има
важну мисију да људи нађу посао и живе од
свог рада“, рекао је Зоран Мартиновић.

Признања и захвалнице
партнерима

Пад незапослености
Говорећи о резултатима постигнутим у
овој години, директор Националне службе
за запошљавање истакао је да је у трећем
кварталу ове године, према Анкети о радној
снази, стопа незапослености 12,9 одсто, што
је 0,9 одсто мање у односу на исти квартал
прошле године. Истовремено, стопа запослености за исти период је 48,2 одсто, односно
1,4 одсто више у односу на прошлу годину.
У овој години, по речима директора НСЗ,
када је у питању реализација мера активне
политике запошљавања, постигнуто је и више
него што је планирано, и то за 10,5 одсто.
„Закључно са новембром 2017. имамо
249.707 случајева запошљавања са евиденције, што је више за 7,5 одсто у односу на
исти период 2016. Важно је истаћи и да је
остварена боља сарадња са послодавцима
који су у овој години, користећи директно
посредовање НСЗ, запослили 72.116 незапослених лица, односно 4,5 одсто више у односу
на исти период прошле године”, нагласио је
Мартиновић.

Амбициозни планови за 2018.
Он је истакао и веома добру сарадњу са
локалним самоуправама, са којима су у овој
години потписана 153 споразума о суфинансирању мера активне политике запошљавања, од којих је 38 локалних самоуправа
мере финансирало самостално, уз техничку
подршку НСЗ.
По речима Мартиновића, НСЗ је за 2018.
добила највећи буџет за реализацију активних
мера запошљавања у последњих пет година.
„Финансијским планом за 2018. предвиђено је да се искористи 3 милијарде и 650
милиона динара за реализацију активних
мера запошљавања и 550 милиона за запошљавање особа са инвалидитетом. План је
да НСЗ унапреди мере додатног образовања
и обуке, стручну праксу и обуке на захтев
послодавца. Такође, планиран је наставак
специјалистичких информатичких обука, у
које ће бити укључено више од 1.000 незапослених са евиденције НСЗ“, нагласио је Зоран Мартиновић.
Националној служби за запошљавање
одобрен је наредни грант „Подршка програму запошљавања НСЗ“ на основу програма ИПА 2013, укупне вредности 5 милиона
евра, чија имлементација почиње у јануару
следеће године.
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ЗАХВАЛНИЦА НАЦИОНАЛНОЈ
СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Владан Главчић, директор фирме „Металист РПГ“, захвалио се Националној
служби за запошљавање на додељеном
признању.
„Приликом тражења кандидата предност смо дали онима који имају троје и
више деце. У нашој фирми само један запослени радник има троје деце. Зато вас
позивам све да се укључите у ову проблематику. Као председник удружења ‚10М‘
желим да уручим захвалницу директору
НСЗ, јер смо заједно радили како бисмо
помогли породицима са више деце”, рекао
је Главчић.

Поводом годишњице рада додељене
су захвалнице и признања послодавцима,
привредним друштвима и локалним самоуправама који су дали највећи допринос у
области запошљавања у 2017. години.
Најпре су додељена признања за посебан допринос запошљавању у 2017. години у
категорији малих, средњих и великих предузећа која су током године запослила највећи
број људи са евиденције на неодређено време, користећи услугу посредовања у запошљавању, без финансијске подршке НСЗ.
У категорији мало предузеће признање
је добио послодавац „Металист РПГ“ д.о.о.
из Београда, чија је делатност производња
металне галантерије. Предузеће је основано
у априлу 2016. године и има 39 запослених.
Током ове године, посредством Националне
службе ово предузеће запослило је 23 тражиоца запослења.
У категорији средње предузеће додељено је признање послодавцу „Нумановић
СНС“ из Новог Пазара, које производи и продаје намештај. Предузеће је основано 1995.
године, има 170 запослених, а у 2017. години
посредовањем НСЗ, без финансијске подршке, запослило је 36 тражилаца запослења.
У категорији велико предузеће признање
припада послодавцу „Yazaki Srbija“ d.o.o. из
Шапца. Ово предузеће, које има 417 запослених и производи каблове, основано је маја
2016. године. Посредовањем Националне
службе и без финансијске подршке, у овој години запослило је 59 тражилаца запослења.
У категорији послодаваца који су запослили највише особа са инвалидитетом, користећи услугу посредовања у запошљавању,
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ВИШЕ СРЕДСТАВА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У НИШУ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић
захвалио се на додељеном признању, истичући да је оно и обавеза да се наредних
година уложи још више напора у испуњавању заједничког циља - смањењу незапослености у Србији.
„За наредну годину предвидели смо 40
милиона динара за локалне мере запошљавања у нашем граду, тако да је реално очекивати да резултати буду још бољи.
Честитам Дан НСЗ директору и свим запосленима“, казао је градоначелник Ниша.
признања су добиле фирме: „Вагели“ д.о.о.
из Новог Сада који је у 2017. години запослио
4 особе са инвалидитетом са евиденције НСЗ
на неодређено време, „Меркатор-С“ д.о.о.
из Новог Сада, у чијим трговинама данас
ради 18 особа са инвалидитетом са евиденције НСЗ, на одређено време и предузеће
„Frad Production“ д.о.о. из Алексинца, које
је током ове године на одређено време запослило 5 особа са инвалидитетом са евиденције незапослених.
Признања за посебан допринос запошљавању у 2017. години, у категорији предузећа која су основана 2016. године уз
коришћење субвенције за самозапошљавање, добили су: Предшколска установа
„Срећколино“ из Београда, која је запос-

Бесплатна публикација о запошљавању

лила 8 тражилаца запослења са евиденције
НСЗ, „Климента МСС“ из Новог Пазара, предузетник који ради од маја прошле године, а
у овој години запослио је 6 тражилаца запослења са евиденције НСЗ.
Послодавцу „Метал – робна кућа“ д.о.о.
из Звечана Национална служба за запошљавање доделила је захвалницу за најуспешнију
сарадњу на локалном тржишту рада. У овом
предузећу запослено је 12 људи, а у овој години корисник је средстава по програму субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима за двоје људи, у износу од
500 хиљада динара. При одлучивању комисија се водила дужином сарадње, редовним
учешћем послодавца на сајмовима и другим
манифестацијама које организује НСЗ, али и
учешћем у анкетама које у оквиру истраживања тржишта рада и потреба послодаваца
НСЗ спроводи.

Заједничка мисија
Ове године велики број локалних самоуправа укључио се у финансирање локалних
планова запошљавања, а три су дале највећи
допринос запошљавању. Критеријуми за одабир били су усвојен акциони план запошљавања, висина средстава која су опредељена
за запошљавање из буџета града или општи-

не, као и број незапослених укључених у
мере на основу издвојених средстава.
Град Ниш, са којим је на основу одлуке
министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у марту ове године закључен Споразум о уређивању права и обавеза
у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања, који према степену
развијености припада првој категорији јединица локалне самоуправе, из свог буџета
определио је 30 милиона динара за финансирање програма стручне праксе, субвенција за самозапошљавање, као и субвенција
за запошљавање незапослених из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима и финансирање јавних радова,
док је из буџета Републике Србије одобрено
24 и по милиона динара. У програме и мере
активне политике запошљавање у Нишу до
сада је укључено више од 350 незапослених.
Град Лесковац, са којим је на основу
одлуке министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у марту ове године закључен Споразум о уређивању права и
обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања, према степену развијености припада трећој категорији јединица локалне самоуправе. Из свог
буџета је издвојио 13 милиона динара за финансирање програма стручне праксе, јавних
радова и субвенција за самозапошљавање,
а толико новца је издвојено и из буџета Републике Србије. Поред тога, Град Лесковац
самостално, а уз техничку подршку НСЗ, са
8 милиона динара финансира реализацију
програма стручне праксе и обуке на захтев
послодавца. До сада је у овом граду у програме и мере активне политике запошљавања
укључено више од 170 незапослених.
Град Сомбор према степену развијености припада првој категорији јединица
локалне самоуправе, а локалним акционим
планом запошљавања за ову годину из сопственог буџета издвојио је 17 и по милиона
динара и то за финансирање програма стручне праксе, субвенција за самозапошљавање,
субвенција за запошљавање незапослених из
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и финансирање јавних
радова, уз техничку подршку Националне
службе за запошљавање. Више од 100 незапослених до сада је у Сомбору укључено
у програме и мере активне политике запошљавања.
Весна Пауновић
20.12.2017. | Број 756 |
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Интервју: Драгомир Петронијевић, члан Градског већа и председник Савета
за запошљавање града Београда

НАЈТЕЖИ ПОСАО ЈЕ ВРАТИТИ ПОВЕРЕЊЕ
Наш циљ је да младе таленте овде задржимо, јер је то једини начин да развијамо Београд и
Србију. Научно-технолошки парк Београд је од некадашњег „града духова“ постао „фабрика
идеја”. Жеља нам је да младе људе додатно мотивишемо да постану предузетници и да своје
производе пласирају на тржиште

Д

о краја ове године остало је мање
од две недеље и већина институција сумира резултате рада. Када
је донет Локални акциони план запошљавања за град Београд за 2017. годину,
градска власт најавила је низ активности и
мера које треба да допринесу бржем запошљавању, пре свега теже запошљивих група,
у које спадају и млади, особе са инвалидитетом, жене жртве насиља у породици. О томе
шта је од планова реализовано и који су конкретни резултати и ефекти мера, разговарали смо са председником Градског савета за
запошљавање Драгомиром Петронијевићем.
Као председник Савета за запошљавање града Београда, како бисте оценили рад Савета у 2017, шта сматрате
највећим успехом, а на чему је још потребно радити?
Задовољан сам чињеницом да је све оно
што смо почетком године испланирали тим
Савета за запошљавање града Београда успео и да оствари. Тржиште рада је живо, па
се у реализацији постављених циљева не
можете строго држати папира. Флексибилношћу и добром организацијом свих партнера, како на републичком тако и на градском
нивоу, урадили смо и више од оног што је годишњим планом било предвиђено. Обишли
смо све средње стручне школе у Београду,
а са факултетима који припадају Београдском универзитету имали смо перманентну
сарадњу.
Сви се ми боримо да у своје градове доведемо што већи број инвеститора, али за
неке од њих су потребни кадрови којих на тржишту рада нема, као што су мехатроничари
или роботичари. Овде има много талентоване деце. Наше младе роботичаре из Средње
школе „Политехника”, који су недавно награђени на великом такмичењу из области
роботике у Кини, повезали смо са немачком
компанијом „Фесто”, која у свом склопу има
едукативни центар намењен, између осталог,
и за едукацију ученика средњих техничких
школа. Склопили смо споразум по коме ће
ова деца добити нову опрему како би направили иновативни производ. Они су постигли

светске резултате и са старом опремом, а
сада је ова компанија препознала свој интерес да обучава младе талентоване људе за
потребе брзорастуће индустрије.
Задатак Савета је да повеже привреду и
наше незапослене стручњаке. Млади људи
желе да остану у својој земљи, на нама је да
створимо услове да тако и буде. Као председник Савета за запошљавање најпоноснији
сам на чињеницу да смо повратили поверење, што је уједно био и најтежи задатак.
Само у овој години преко 15.000 људи
прошло је кроз различите обуке и предавања. Кроз радионице „Знањем до циља“
помажемо свима заинтересованим да конкуришу за средства за сопствени бизнис. Учимо
их како да дођу до субвенција које дају Фонд
за развој, Национална служба за запошљавање, Развојна агенција Србије, Секретаријат
за привреду града Београда и многи други.
Број незапослених на територији града Београда је са 110.000 у 2014. спао на 88.120, ко-

САРАДЊА СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Морам да се захвалим Националној служби за запошљавање, јер су они озбиљан партнер и
кључни фактор београдског Савета за запошљавање. Заједно смо радили на томе да будемо
сервис грађанима, да се више не би дешавале ситуације у којима се проглашавала ненадлежност. Сада када нам се грађани обрате, ако питање и није у нашој надлежности, као институција лакше можемо доћи до потребне информације и упутити на праву адресу. Сви успеси
о којима сам говорио су део нашег заједничког рада. Национална служба, Фонд за развој,
Развојна агенција Србије, Агенција за осигурање и финансирање извоза Србије, Привредна
комора, заједно са Градом Београдом и градским општинама, успела је да уради много. Планирамо да у фебруару наредне године организујемо сајам запошљавања који ће бити највећи
до сада. Циљ нам је да наредне године број незапослених Београђана падне испод 80.000, а
да у наредне 4 године тај број буде испод 60.000.
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Флексибилношћу и добром
организацијом свих партнера
урадили смо и више од оног
што је годишњим планом било
предвиђено
лико их је тренутно на евиденцији НСЗ. Треба
имати у виду да се у истом периоду повећао
број становника Београда. Ово смањење
броја незапослених је слика и нашег рада.
Наравно, нисмо само ми заслужни за то, већ
велики број инвестиција, од којих је највећа
„Београд на води“, а ту је још преко 1.000 градилишта која упошљавају велики број грађевинских радника за које донедавно није било
довољно посла.
Производња је нешто на чему ћемо
интензивније радити у наредном периоду. Добро је што су средства планирана за
пољопривреду и додељена, укупно 120 милиона, али нисмо задовољни што се није
више младих људи укључило у овај програм.
У току је едукација за органску производњу.
У овој области имамо компаративну предност у односу на окружење, јер нам иде у
прилог што њиве нису по неколико година
обрађиване, односно земља није третирана
различитим средствима, што је предуслов за
ову врсту производње. За земљиште које није
обрађивано више од 3 године није потребан
период конверзије да би се добила дозвола
за органску производњу, што значи да се већ
за 6 месеци може ући у посао и ступити на
тржиште које је гладно квалитетне хране. Органска храна тренутно углавном долази из
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увоза, имамо само једног озбиљног домаћег
произвођача - Јовањицу. За људе који желе
да раде ово је озбиљна шанса, посебно за оне
који већ поседују земљу у власништву, а град
им даје бесплатну механизацију и повезује
са фирмама. Много више морамо да радимо
на едукацији, нарочито младих, јер ова индустрија и те како има перспективу.
Влада је прогласила Деценију предузетништва. Шта то у оквиру ове иницијативе Град Београд може да понуди
младима?
Спровели смо такмичење за најбољу
предузетничку идеју Републике Србије, које
је са градског прерасло на републички ниво.
На овом такмичењу учествовало је 20 стартап тимова, од преко 3.000 пријављених.
Првих пет је добило простор у Научно-технолошком парку и данас успешно раде. Ту су и
генијалци из „Николе Тесле“, који су направили паметну кутију за лекове, али и наш репрезентативац у кајаку, иначе особа са инвалидитетом, који прави маске за протезе.
Наш циљ је да младе таленте овде задржимо, јер је то једини начин да развијамо
Београд и Србију. Научно-технолошки парк
(НТП) Београд је од некадашњег „града духова“ постао „фабрика идеја”. Жеља нам је да
младе људе додатно мотивишемо да постану
предузетници и да своје производе пласирају на тржиште. НТП је у последњих годину
дана зарадио 10 милиона евра, а 6 милиона
евра одлази у извоз. Укупно 560 младих
људи ради у 58 компанија, од чега су 30 стартап преузећа. Овај приход нису направили
политичари, већ фирме, а ми смо створили
услове да простор на коме се данас налази
НТП оживи и ради пуним интензитетом. У
Обреновцу смо заједно са локалном самоуправом покренули обуку за Јава програмере,
који су данас изузетно тражени на тржишту
рада. Најпоноснији смо на чињеницу да све
иницијативе које дођу до нас у врло кратком
року развијемо и пружимо квалитетну услугу која се од нас и очекује. Град Београд је
мост између младих, талентованих људи и
привреде, односно страних и домаћих привредника.
Планирана је изградња индустријског
парка у сарадњи са Народном Републиком
Кином, који ће бити највећи у Југоисточној
Европи. Такође, желимо више компанија чије
ће власнице бити жене, попут Ана Марије
која има производњу органских сапуна и која
је у тренутку кад је покренула посао имала
више од 50 година и већ припадала групи
теже запошљивих.
Најтеже нам је било да повратимо поверење. На пример, када смо расписали
конкурс за локале, велики број људи је био
уверен да ће све повластице имати чланови странке, па су их изненадили резултати.
Пратили смо и имплементацију локала које
смо дали на 24 месеца без кирије. И са тим
пројектом смо задовољни, јер од 33 локала
која су на овај начин уступљена данас ради
више од 15. Са овим програмом ћемо наставити и у 2018. години, јер ако неки простор
стоји празан треба га дати младима, на првом месту теже запошљивим групама, особама са инвалидитетом, женама жртвама
насиља, који имају идеју и жељу да започну
сопствени бизнис.
Не заустављамо се само на додели простора, већ пратимо шта се у тих годину дана
дешава са компанијама. У развијенијим економијама проценат преживљавања фирми
у првих годину дана је 20-30 одсто, док је
код нас око 46 одсто. Пажљиво анализираБесплатна публикација о запошљавању

СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДА
Град даје: субвенције за пољопривреду, субвенције за прављење турстичких производа, субвенције за
набавку нове опреме, субвенције за
ИТ кроз такмичења и директне субвенције у сарадњи са НТП Београд,
помоћ при отварању хабова, повезивање са привредом, субвенционисање талентоване деце, подстицаје
за МСП и женско предузетништво,
подстицаје за теже запошљиве групе
заједно са НСЗ, праксу за студенте у
Градској управи, општинама и предузећима.
мо шта се десило са онима који нису успели
да се у овом периоду одрже и разматрамо
шта треба променити. На пример, можда је
у Чумићевом сокачету требало више да водимо рачуна да окупимо исту делатност на
једном месту, на пример дизајнере, или да
правимо зоне, као што у Страхињића Бана
имамо велики број кафића који сви добро
раде, упркос конкуренцији. Овакве зоне веома су атрактивне за туристе који долазе у
наш град, а Београд је ове године посетило
20 одсто више туриста у односу на прошлу
годину, што је значило и више посла за наше
хотелијере и угоститеље.

Моја порука: верујте у себе,
радите на својим знањима и
вештинама и то радите
искључиво због себе

Заједно са Министарством просвете
радимо на пројекту „Мој град, моја шанса“, кроз који ћемо у већој мери укључити приватни сектор. Мишљења смо да без
њих праксе никада неће достићи потребан
ниво. Град ће послодавцима субвенционисати део трошкова током трајања праксе
у првих 6 месеци. Проблем је што до сада
није улагано више у праксе. Са овим пројектом то исправљамо, а нашој деци креирамо
окружење у коме би желели да остану. На
сцени је четврта индустријска револуција,
компоненте у производњи комуницирају
једне са другима. Кажу да ће за 10 година
бити 50 нових занимања, тржиште рада је
глобално село и због свега тога морам брзо
реформисати досадашњи систем. Ову реформу морамо урадити не зато што сада
нешто не ваља, већ због тога што сутра
доноси нешто ново. Закон о дуалном образовању је уведен и он ће се перманентно
редефинисати, јер је тржиште рада живо.
И наш локални акциони план се такође редефинише перманенто, током целе године,
јер морамо бити у стању да пратимо потребе привреде. Ниједан инвеститор неће
бесконачно чекати да ми обезбедимо ресурсе, отићи ће у Мађарску, Бугарску или
неку другу земљу. Наша земља има жестоку конкуренцију када је у питању развој и
привлачење инвестиција.
Лично сам поносан на ИТ центар у Косовској Митровици. Град Београд био је партнер
заједно са Канцеларијом за Косово и Метохију и Министарством просвете да се тај цен-

тар отвори. На врло сличан начин као у НТП
Београд, млади људи у Косовској Митровици
моћи ће да се запошљавају и напредују. Као
главни град ту смо да помогнемо и свим другим градовима у Србији, без обзира што сваки има своје специфичности.
У наредној години из буџета града планирано је више средстава за развој пољопривреде, као и за ИТ сектор. Конкретан износ
средстава биће познат када га усвоје одборници Скупштине града.
Запошљавање тешко запошљивих категорија: особа са инвалидитетом, жртава
насиља у породици, старијих од 45 година
и мере намењене њима?
Савет за запошљавање има обавезу да
помогне и финансијски и нефинансијски, кроз
обуке намењене теже запошљивој категорији
наших суграђана. Жене жртве насиља, којима
је поред физичких повреда пољуљано самопоуздање, углавном се враћају насилницима јер
су економски зависне од њих. Зато смо за све
жене из Сигурне куће организовали различите
обуке - за ИТ, енглески језик, фризере...
У запошљавању теже запошљивих категорија веома је важна сарадња са цивилним
сектором. Удружења са којима имамо изузетно добру сарадњу, нарочито када су особе
са инвалидитетом у питању, поготово када
је у питању инвалидитет 3. и 4. категорије,
слепи, слабовиди, особе у колицима, су они
од којих очекујемо и добијамо предлоге, сугестије или комплетне пројекте. Ова сарадња
је важна како би се свакодневни проблеми
са којима се ови наши суграђани суочавају
решавали. Када је њихово запошљавање у
питању, увек питамо приватнике и невладин
сектор шта још као град можемо да урадимо
и променимо да би нам свима било боље. Немогуће је водити град од два милиона људи
ако се не консултујете са својим суграђанима, стручном јавношћу, цивилним сектором,
али и приватницима од којих сви заједно
примамо плату. Секретаријат за привреду,
као и Секретаријат за социјална питања, позивају све организације цивилног сектора
да се пријаве и конкуришу по пројектима за
средства која даје град.
Новогодишња порука за све незапослене Београђане?
Верујте у себе, радите на својим знањима и вештинама и то радите искључиво због
себе. Посао се неће појавити сам од себе, за
њега се борите управо сопственим знањима
и вештинама, а ми смо ту као подршка. Позивам незапослене суграђане да и наредне
године користе програме које им нуде град
Београд и Република Србија.
Весна Пауновић
20.12.2017. | Број 756 |
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Подршка на путу до тржишта рада

ЗАПОШЉАВАЊЕ - ЗА БОЉИ ЖИВОТ ОСИ
Особе са инвалидитетом се свакодневно суочавају са бројним препрекама, као што су
приступачност окружења, образовања или могућности за рад. Улазак у свет рада им даје шансу
да се осамостале и буду равноправне у друштву. Управо са циљем да се скрене пажња на те
проблеме, на могућности запошљавања, али и чују примери добре праксе, Унија послодаваца
Србије је организовала конференцију „Запошљавање особа са инвалидитетом – подршка на путу
до тржишта рада“

У

нија послодаваца Србије је претходних неколико месеци имала бројне активности како би што боље сагледала ситуацију
у вези са запошљавањем особа са инвалидитетом. Закључак
је да је запошљавање један од најбољих механизама за укључивање особа са инвалидитетом у све области друштвеног живота.
„Сви живимо заједно и морамо да се разумемо и поштујемо потребе
свих нас“, рекла је Јелена Котевић, из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Наводећи да су истраживања
показала да је Закон о професионалној рехабилитацији из 2009. године донео много добрих ствари за унапређење положаја особа са
инвалидитетом, истакла је да је поред законских прописа неопходно
интензивирати информисање послодаваца и подићи свести читавог
друштва о положају и правима ОСИ.
„У последњих 6 месеци наставили смо континуирану исплату
субвенција зарада за ОСИ које су запослене у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање. Настављена је и додела средстава за побољшање услова рада у тим предузећима путем
јавних позива“, истакла је Јелена Котевић и додала да истраживања
показују да су ОСИ веома лојални, одговорни и добри радници када
раде послове који одговарају њиховим способностима.
„Желимо да у систему образовања нудимо једнаке услове за све,
па тако обећавам да ћу радити на томе да у систему дуалног образовања дамо управо предност ОСИ у многим профилима које смо модернизовали и креирали у складу са потребама привреде. Радићу и
на томе да организујемо још један скуп и да заједно одредимо циљ
како да на тржишту рада и у систему образовања понудимо једнаке
услове за све“, истакла је Габријела Грујић, помоћница министра
просвете, науке и технолошког развоја и саветник за дуално образовање.
Мехо Махмутовић, државни секретар у Министарству здравља,
рекао је да физички изглед и ментално стање човека не говоре о његовим способностима. „Министарство здравља ради много на томе да ОСИ
омогући да буду самостални и равноправни. У том смислу омогућен им
је приступ скоро свим здравственим установама у целој Србији, као и
добар пријем и квалитетна услуга. У систему здравства, такође, постоје
особе са инвалидитетом које раде као лекари, техничари или медицинске сестре и мислим да је то јако важно“, каже Махмутовић.
Резултати истраживања Уније послодаваца Србије препознају
НСЗ као најважнију установу која посредује при запошљавању особа
са инвалидитетом и поседује најпотпунију базу незапослених ОСИ
различитих квалификација. Поред тога, на Националној служби је и
одговорност процене радне способности, у складу са законским прописима и процедурама.
Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, истакао је веома
добру сарадњу коју Служба има са Унијом и послодавцима и навео
примере добре праксе.
„На свим регионалним конференцијама у последње време истиче
се значај добре сарадње са послодавцима којима се упућују сви незапослени, па тако и особе са инвалидитетом. Лично сам имао прилике
да се уверим у бројне примере добре праксе, с обзиром да због посла често путујем по Србији. Посебно бих истакао једну штампарију
чија власница запошљава искључиво особе са инвалидитетом. Она
послује успешно, испуњава све обавезе на време и не жели да мења
своју пословну политику“, рекао је Сикимић, уз обећање да ће лично,
као и сви запослени у НСЗ, наставити да ради на подизању свести
послодаваца о значају запошљавања ОСИ за друштво у целини.
Наглашавајући да су велики труд и рад у ову област уложени од
стране Владе, премијера и председника, као и ресорног министарства, Сикимић је додао да се у НСЗ особе са инвалидитетом приоритетно укључују у програме и мере запошљавања, а до краја септембра укључено је укупно 6.806 особа.
„Желимо да се приближимо свим корисницима и да на тај начин
постигнемо што бољу комуникацију, али и што веће запошљавање.
У том циљу одлично су се показали Каравани запошљавања, који су
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један од резултата, односно мера пројекта, где је делегација ЕУ у Србији директним грантом финансирала 6,5 милиона евра, а НСЗ 3,6
милиона кроз кофинансирање“, рекао је Сикимић.
„У оквиру тог пројекта наши саветници су обилазили рурална
подручја како би радили са евидентираним незапосленима, али и да
би лица која немају запослење, а нису пријављена, увели у евиденцију, да бисмо могли да им пружимо помоћ и подршку при запошљавању. Сигуран сам да ће овакав приступ допринети и бољој ситуацији
када је реч о особама са инвалидитетом. Важно је да су особе са инвалидитетом за нас видљиве, односно пријављене на евиденцију незапослених НСЗ и да имамо њихове податке, како бисмо их укључили у
програме и мере запошљавања“, објаснио је Сикимић.
Током презентације Биљане Јеленковић Паспаљ, начелнице
Одељења за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом у НСЗ, присутни су могли да сазнају све о подршци коју
Национална служба пружа особама са инвалидитетом и послодавцима.
За особе са инвалидитетом један од највећих проблема је незапосленост и образовање. „Запослење није важно само у економском
већ и социјално-психолошком смислу. Потребне су измене закона, односно да се предвиде посебни подстицаји и субвенције за запошљавање особа које имају тежак инвалидитет. Важно је и створити услове
да се омогући трајно запошљавање ОСИ на отвореном тржишту“, навео је Милан Стошић, председник Националне организације особа
са инвалидитетом Србије.
Директорка за међународну сарадњу Уније послодаваца Србије
Дејана Кузмић је поновила да је неопходно да се у друштву смање
предрасуде. Унија је спровела истраживање у којем су учествовале
особе са инвалидитетом и послодавци и резултате објавила у посебној публикацији. Истраживања говоре да се као велики проблем
јавља недовољан степен образовања ОСИ, али пре свега неадекватна
едукација када је у питању практичан рад и стицање искуства. Проблем је и неспремност послодаваца да запосле ОСИ, као и предрасуде
читаве заједнице.
Према резултатима истраживања УПС, финансијска подршка запошљавању ОСИ, као и њихово адекватно образовање и стручно оспособљавање, највећи су изазови решавања проблема њиховог бољег
положаја у друштву.
Дејана Кузмић је додала и да је Унија урадила „Водич за послодавце“, како би боље упознали могућности ОСИ, а окупљена је и група
послодаваца у неформалну мрежу, која има за циљ да истакне позитивне примере и да однос између послодаваца и особа са инвалидитетом које траже посао или раде буде што бољи.
Јелена Бајевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОБАВЕЗЕ ОДБРАНЕ
Расписује

КОНКУРС
За пријем лица из грађанства у својству
војних службеника и војних намештеника, у
радни однос на неодређено време на служби
у Министарству одбране
I Назив установе Министарства одбране у
којој се врши попуна радних места: Управа за
обавезе одбране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије
Радна места која се попуњавају:
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО

1) Возач, ССС
1 извршилац

2) Радник за одржавање чистоће,
ПКВ
1 извршилац

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

3) Референт, С2С
1 извршилац

4) Радник за одржавање чистоће,
ПКВ
1 извршилац

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ

5) Референт, С2С
1 извршилац

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ

6) Референт за правне послове,
С2С
1 извршилац

7) Радник за одржавање чистоће,
ПКВ
1 извршилац

Општи услови: да су кандидати држављани Републике Србије, да су здравствено способни за рад у
Министарству одбране, да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу, да им
раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да
се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности
и да нису осуђивани за казну затвора од најмање од
6 месеци, да су безбедносно проверени и да нема
безбедносних сметњи за пријем на радна места на
која конкуришу.
Посебни услови
За радно место под редним бројем 1: завршена
средња школа у трајању од 4 године и возачка дозвола Б и Ц категорије.
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За радна места под редним бројевима 2, 4 и
7: завршена основна школа.
За радна места под редним бројевима 3 и 5:
завршен факултет у трајању од 4 године, односно
академске студије (240 ЕСПБ) и ECDL сертификат
познавања рада на рачунару.
За радно место под редним бројем 6: завршен
правни факултет (дипломирани правник) у трајању
од четири године (240 ЕСПБ) и ECDL сертификат
познавања рада на рачунару.
II Заједничко за сва радна места
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о
утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србије у
Министарству одбране и Војсци Србије (не спроводи
се провера знања и способности), а који обухватају
просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са
кандидатима (20% од укупног броја бодова).
Са кандидатима који уђу у најужи избор Конкурсна
комисија обавиће разговор који ће се бодовати.
Место, дан и време спровођења изборног
поступка: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви докази и који испуњавају све услове
за запослење на радним местима за која конкуришу
биће упућени на психолошку процену капацитета
у надлежне војноздравствене установе. Наведена
процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве
телефона које су навели у својим пријавама или
путем имејла на имејл адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка, губе право на даље учешће
у изборном поступку. За кандидате који задовоље
процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера
у складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агаенција.
Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у
радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на
која су конкурисали.
Место рада: За редни број 1 и 2 Ваљево, за редни
број 3 Сомбор, за редни број 4 Нови Сад, за редни
број 5 Бор, за редни број 6 и 7 Крагујевац.
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у “Службеном
гласнику РС“ (објављен 15.12.2017). Текст конкурса
биће објављен на веб-страници Министарства одбране Републике Србије, у дневном листу “Политика“
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
IV Лица задужена за давање обавештења о
јавном конкурсу: потпуковник Милија Рашковић,
руководилац Групе за персоналне послове Управе за
обавезе одбране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије, тел. 011/3201084.
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: поштом на адресу: Управа за обавезе одбране, Немањина 15, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс“.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број радног места на које се конкурише, поред
кратке биографије кандидати прилажу и следеће:
За радно место под редним бројем 1: оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема, односно стечено прописано звање;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони
по службеној дужности (не старије од шест месеци);
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у
којем је кандидат био на служби да му радни однос у
државном органу није престао због повреде дужности из радног односа и оверена фотокопија возачке
дозволе Б и Ц категорије.
За радна места под редним бројем 2, 4 и 7:
оригинал или оверена фотокопија сведочанства
основне школе (пети, шести, седми и осми разред)
којом се потврђује успех у тим разредима; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (ако није нови образац, не
старије од шест месеци); уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење
надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично
осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест
(6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног односа.
За радна места под редним бројем 3, 5 и 6:
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(ако није нови образац, не старије од шест месеци);
уверење надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности (не старије од
шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а
да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење
државног органа у којем је кандидат био на служби
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа и оверену
фотокопију ECDL сертификат познавања рада на
рачунару.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена у општини, суду или од стране јавног
бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, у оригиналу или
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног
бележника, биће одбачене закључком.
Сагласно одредбама члана 125 Закона о Војсци
Србије, између кандидата који испуњавају услове
конкурса, првенство под једнаким условима има
супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог
или умрлог од последица повреда задобијених у
вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног
из једног у друго место службовања.
Пробни рад обавезан је за све кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено вре-
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ме траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на
пробном раду отказује се радни однос без права на
новчану накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник 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 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 учинити сам. Наведену
изјаву је могуће преузети у центрима МО Регионалних центара МО Ваљево, Нови Сад, Ниш и Крагујевац, према местима пребивалишта. Потписану изјаву
је неопходно доставити уз напред наведене доказе,
како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење из
суда и МУП-а да се против лица не води кривични
поступак, односно да лице није осуђивано на казну
затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење
државног органа у којем је кандидат био на служби
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа.
Конкурсна документација се не враћа (осим оригинала дипломе и сведочанства који су достављени).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14)
и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним
органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“,
бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за трезор
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА
ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за трезор, Београд,
Поп Лукина 7-9
II Радна места које се попуњавају:
ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Аналитичар буџетских расхода
и издатака

Одсек за финансијско планирање,
управљање ликвидношћу и пословне
процесе, Сектор за извршење
буџета, звање саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основБесплатна публикација о запошљавању

ним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског
језика; положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.

тичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџета и буџетског система - усмено; познавање
енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - посредно путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације усмено.

2) Радно место за
рачуноводствену методологију

Одељење за финансијско
извештавање и методологију,
Сектор за буџетско рачуноводство и
извештавање, звање млађи саветник
2 извршилацa
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару, завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног
стажа у државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и буџетског рачуноводства - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

3) Оператер за обраду зарада

Одељење за обраду личних
примања, Сектор за обраду личних
примања, звање референт
1 извршилац
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија, најмање 2 године
радног искуства у струци; положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система, плата државних службеника и
намештеника, као и пореза и доприноса - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

4) Руководилац Групе

Група за електронско пословање,
Одељење за извршавање јавних
плаћања, Сектор за јавна плаћања
и фискалну статистику, звање
самостални саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-матема-

5) Организатор за систем
девизних плаћања и платне
картице

Одсек за девизна плаћања и платне
картице, Сектор за јавна плаћања
и фискалну статистику, звање
саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика и најмање 3 године радног искуства у
струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
девизног пословања, буџетског система и платних
услуга - усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
ФИЛИЈАЛA КРАГУЈЕВАЦ

6) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Рача, звање референт
1 извршилац
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија;
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу
област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина
комуникације - усмено.
IV Место рада: Рача, Карађорђева 37
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ФИЛИЈАЛA КРАЉЕВО

7) Радно место за јавна плаћања

ФИЛИЈАЛA ВРШАЦ

10) Шеф експозитуре

Одсек за јавна плаћања, звање
саветник
1 извршилац

Експозитура Бела Црква, звање
сарадник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског
система и платних услуга - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског
система и платних услуга - усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office, Интернет); вештине аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - усмено.

V Место рада: Краљево, Цара Душана 41

VIII Место рада: Бела Црква, Јована Поповића 58

ФИЛИЈАЛA НОВИ ПАЗАР

8) Радно место за послове
платних услуга

Одељење за јавна плаћања и
фискалну статистику, звање
референт
1 извршилац
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације усмено.
VI Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб
ФИЛИЈАЛA ПРОКУПЉЕ

9) Радно место за јавна плаћања
Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског
система и платних услуга - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); вештина комуникације - усмено.
VII Место рада: Прокупље, Српске дивизије 6
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ФИЛИЈАЛA ЗРЕЊАНИН

11) Шеф експозитуре

Експозитура Нова Црња, звање
сарадник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - посредно путем
стандардизованих тестова; вештина комуникација усмено.
IX Место рада: Нова Црња, ЈНА бб

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације усмено.
X Место рада: Сремска Митровица, Краља Петра I 44
XI Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
XII Лица која су задужена за давање обавештења: Дарко Алемпијевић, тел. 011/3202-317 и
Марија Јефтенић, тел. 011/3202-235.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на ком радном месту, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена у општини или суду или од стране
јавног бележника.

ФИЛИЈАЛA СРЕМСКА МИТРОВИЦА

12) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања и
фискалну статистику, звање
саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

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 учинити сам. Наведену изјаву
је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу
Конкурси, http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
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Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 17. јануара
2017. године, са почетком у 9 часова, у Београду,
у просторијама Службе за управљање кадровима,
адреса Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило)
и Управе за трезор - Министарство финансија, Поп
Лукина 7-9.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће
бити благовремено обавештени телефонским путем
на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити
обавештени на контакт бројеве које наведу у својим
пријавама или усмено након сваке завршене фазе
поступка.
Описе послова за наведено радно место можете
погледати на сајту Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ
За наведенa раднa местa радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе доказ
о положеном правосудном испиту.

Б Е О Г РА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
КООРДИНАЦИОНЕ
ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ
ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ
У ПРИШТИНИ
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима
(“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 -исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1, Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09)
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-11459/2017
од 28. новембра 2017. године, Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са
Привременим институцијама самоуправе у Приштини, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА КООРДИНАЦИОНЕ
ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ
СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ

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.

I Орган у коме се раднa местa попуњавају:
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама
самоуправе у Приштини, Београд, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или
суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене
пријаве биће одбачене.

II Радно место које се попуњава:

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

1. Радно место за послове
подршке преговорима и праћење
спровођења постигнутих
договора и аката Владе, у звању
саветник
у Сектору за стручно оперативне
послове
1 извршилац

Опис послова: прати стање процеса преговора
и учествује у раду са другим државним органима
и организацијама у вези са процесом преговора са
ПИС у оквиру поверене области; прикупља податке, припрема и израђује документа везана за процес преговора са ПИС у оквиру поверене области;
учествује у припреми и изради предлога аката Владе из процеса преговора са ПИС у оквиру поверене
области; прати спровођење постигнутих договора
из процеса преговора са ПИС у оквиру поверене
области; прати спровођење акта Владе из процеса
преговора са ПИС у оквиру поверене области; пружа
административно-техничку подршку тиму за преговоре; обједињава и обрађује извештаје о процесу
преговора; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правних или политичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студија-
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ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и најмање
три године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање послова, аката и стручне терминологије везаних за процес преговора и споразума из делокруга
рада Канцеларије - провераваће се усмено; познавање Закона о општем управном поступку - провераваће се усмено; знање енглеског језика - провераваће се писмено превођењем текста са српског
на енглески језик и обрнуто; вештина комуникације
- провераваће се усмено.
Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2

2. Радно место за припремање
и организовање састанака и
административно - техничку
подршку тиму за преговоре, у
звању саветник
у Сектору за стручно оперативне
послове
1 извршилац

Опис послова: организује састанаке и води евиденцију о распореду састанака у оквиру вођења
дијалога; организује округле столове, трибине и конференције; прикупља, обрађује и доставља информације од значаја за ефикасно вођење састанака у
оквиру дијалога; израђује и доставља дневни ред
састанака тиму за преговоре; организује активности
и обавља комуникацију са органима и организацијама по питањима преговора са ПИС; припрема неопходан материјал за састанке; сарађује са европским
посредницима у дијалогу; организује и пружа административно-техничку подршку тиму за преговоре;
координира активности подршке тиму за преговоре
у оквиру Канцеларије, обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и најмање
три године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање послова, аката и стручне терминологије везаних за процес преговора и споразума из делокруга
рада Канцеларије - провераваће се усмено; познавање Закона о општем управном поступку - провераваће се усмено; знање енглеског језика - провераваће се писмено превођењем текста са српског
на енглески језик и обрнуто; вештина комуникације
- провераваће се усмено.
Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2
III Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за координационе послове у преговарачком
процесу са Привременим институцијама самоуправе
у Приштини, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2, са назнаком “За јавни конкурс”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Даниела Николић, телефон: 011/31176-13.
V Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
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државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се
странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног
бележника.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, уверење о положеном стручном
испиту из одговарајуће области. Законом о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан
да по службеној дужности, у складу са законом, врши
увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).

које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку обавиће се у просторијама Канцеларије за координационе послове у преговарачком
процесу са Привременим институцијама самоуправе у
Приштини, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2,
источно крило.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће
бити благовремено обавештени телефонским путем
на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити
обавештени на контакт бројеве које наведу у својим
пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном
раду од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног
рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се и веб-страници Канцеларије
за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у
Приштини: www.kord-kim.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.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊА НОВЦА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17 став 1 и члана 33
став 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава

Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву
могуће је преузети на веб-страници Канцеларије за
координационе послове у преговарачком процесу са
Привременим институцијама самоуправе и Приштини www.kord-kim.gov.rs, у делу „Документа”.

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија - Управа за спречавање
прања новца, Београд, Масарикова 2

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз
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II Радно место које се попуњава:

За координацију обуке и праћење
пројеката, разврстано у звање саветник
у Групи за међународну сарадњу,
обуку и пројекте
1 извршилац

Услови за рад на радном месту су: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит,
знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, MS Office).
Опис послова: припрема и израђује захтеве за
размену финансијско-обавештајних података од
иностраних финансијско-обавештајних служби и
прослеђивање истих надлежном одељењу на даље
поступање; врши израду и упућивање одговора по
захтевима иностраних финансијско-обавештајних
служби; припрема нацрте споразума о сарадњи са
иностраним финансијским обавештајним службама;
проверава садржаје заштићеног веб-сајта Егмонт
групе; одговара на упитнике, анкете од страних
финансијских обавештајних служби у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и проверава комплетност захтева и утврђује евентуалне везе између пристиглих и
постојећих захтева; уноси и обједињује релевантне
податке у базу података међународне сарадње;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање прописа којима се уређује систем спречавања прања новца и финансирања тероризма
у нашој држави на основу Закона о спречавању
прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14),
и одговарајућих међународних стандарда, нарочито у делу који се односе на међународну сарадњу
- провераваће се усмено; познавање структуре и
функционисања државних органа Републике Србије
- провераваће се усмено; знање енглеског језика провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације - провераваће се усмено
- интервју.
III Место рада: Београд, Масарикова 2
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, Управа за спречавање прања
новца, 11000 Београд, Масарикова 2, са назнаком
„За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења:
Јадранка Вулић, телефон 011/206-0153.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање - листу
„Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним
радним местом на које се конкурише; изјава у којој се
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
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фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство) и потврда да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана
103 Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка. Потребно је
да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Министарства финансија, на адреси www.mfin.gov.rs, у делу „Запошљавање-Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно
доставити уз наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведена радна
места, радни однос се заснива на неодређено време.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду
од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Сходно члану 9 Закона о државним службеницима,
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама,
кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног
испита. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, достављају доказ о положеном правосудном
испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене
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закључком конкурсне комисије. Овај оглас објављује
се на веб-страници Управе за спречавање прања
новца: www.apml.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Служба за
управљање кадровима, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник директора руководилац Сектора за
аналитичке послове, у Служби за
управљање кадровима - положај
у петој групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору;
остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим
органима; врши најсложеније послове из делокруга
Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Службе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање девет година радног искуства у
струци; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за аналитичке
послове у Служби за управљање кадровима; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештинa аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих
тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми;
исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит
може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је
дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту
у року од 20 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном
правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандитат
учинити сам. Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За
јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив
положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање
кадровима.
20.12.2017. | Број 756 |
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Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао), биће
одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе,
на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у коме се попуњава положај који je предмет овог
конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-11605/2017 од 28. новембра 2017. године,
Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ
ИНСПЕКТОРАТУ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе
- Управни инспекторат, Београд, Дечанска 8
II Радно место које се попуњава:

Радно место за статистичкоевиденционе послове, у звању
млађи саветник

радни однос на неодређено време,
у Групи за аналитичке, статистичкоевиденционе, кадровске и опште
правне послове
1 извршилац
Опис послова: учествује у припреми извештаја о
ажурности извршења налога достављених инспекторима; учествује у поступку прикупљања извештаја
и информација о стању у областима из делокруга
Управног инспектората; обавља послове уноса података у одговарајуће апликације; обавља послове
техничке организације састанака и путовања запослених; обавља послове скенирања и обједињавања
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пословно-техничке документације; води евиденцију
информатичке опреме и осталих основних средстава; води евиденцију о службеним возилима и стара
се о њиховом одржавању; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
завршен приправнички стаж или најмање 5 година
радног стажа у државним органима; положен испит
за возача Б категорије и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, познавање делокруга Управног инспектората
и Уредбе о начину коришћења службених возила усмено, вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Дечанска 8
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Министарство државне управе и локалне
самоуправе - Управни инспекторат, Бирчанинова 6,
Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Богићевић,
телефон: 011/311-34-59.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима или оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или
други акти којима се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оверена фотокопија
возачке дозволе за Б категорију.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/уверење о положеном правосудном испиту и издате возачке дозволе.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16)
прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиден-

ција 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 учинити сам. Наведену
изјаву је могуће преузети на веб-страници Службе
за управљање кадровима у делу http://www.suk.gov.
rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа
и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15)
је, између осталог, прописано да је јавни бележник
надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују
пре ступања на снагу овог закона прописано да их
оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени
посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да
ће изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, потписе, рукописе и
преписе оверавати основни судови, судске јединице,
као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1.
марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника или у општини
или суду.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Управног инспектората Министарства државне
управе и локалне самоуправе, Београд, Дечанска 8,
почев од 15. јануара 2018. године, са почетком у 9.00
часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или адресе електронске
поште које су навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.
Кандидат који први пут заснива радни однос у
државном органу подлеже пробном раду од шест
месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит
положи до окончања пробног рада.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу e-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског
пола.
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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 и
99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, број
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-10211/2017 од 25.10.2017.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирекција за националне референтне
лабораторије, Батајнички друм 7 део 10, Земун
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку
пословима микробиолошких
испитивања хране и хране
за животиње, у звању млађи
саветник

Лабораторија за безбедност хране,
хране за животиње и испитивање
квалитета млека, Дирекција
за националне референтне
лабораторије
1 извршилац
Опис послова: обавља послове у вези са припремом узорака за микробиолошко испитивање хране
и хране за животиње; врши лабораторијска испитивања хране и хране за животиње; учествује у организацији тестова потврде, набавци, одржавању и
дистрибуцији референтних материјала; прикупља
елементе за израду стандардних оперативних процедура за валидацију и верификацију микробиолошких метода испитивања; води картоне опреме, програма и планова валидације метода; обавља и друге
послове по налогу начелника лабораторије.
Услови: стечено високо образовање из научне
области биотехничке науке - смер прехрамбена технологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету или из научне области ветеринарске науке на
интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијамаодносно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа
у државним органима, положен државни стручни
испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о безебедности хране и прописа
који регулишу хигијену хране и хране за животиње
- усмено; познавање прописа који регулишу систем
државне управе - усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада: Београд - Земун, Батајнички друм 7
део 10
III Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26,
11000 Београд, 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.
IV 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.
V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Светлана Трпковић и Љиљана Аларгић,
телефон 011/3621-958.
VI 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.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: потписана пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; изјава у
којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти
којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинскоj
управи. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да у 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.

VIII 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), у просторијама Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26, или Омладинских бригада
1, као и у просторијама Дирекције за националне
референтне лабораторије, Београд - Земун, Батајнички друм 7 део 10, почев од 15.01.2018. године,
o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем или путем
телеграма на контакте које су навели у пријави.
Напомене: За наведено радно место радни однос
се заснива на неодређено време. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада. Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен. Кандидати који конкуришу на више
радних места подносе појединачне пријаве за свако
радно место на које конкуришу у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве
пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: www.minpolj.gov.rs, веб-страници Дирекције
за националне референтне лабораторије, веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs,
где се може погледати опис послова радног места, на
порталу е-Управе, као и на веб-страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

БОР

ОСНОВНИ СУД У БОРУ
19210 Бор, Моше Пијаде 5
тел. 030/458-501

Виши судијски сарадник у звању
самостални саветник
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит;
најмање две године радног искуства у струци након
положеног правосудног испита. Кандидат мора
да испуњава и опште услове за заснивање радног односа у државним органима: да је држављанин РС; да је пунолетан; да му раније није престао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да није осуђиван
за кривично дело на казну затвора од најмање 6
месеци; да се против њега не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која се гони по
службеној дужности.
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Администрација и управа

ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 15 дана од
дана оглашавања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање, а уз
исту доставити следеће доказе у оригиналу или
овереној фотокопији: диплому о стручној спреми;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (трајан); уверење
из полицијске управе о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци); уверење из основног и вишег суда да
се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег јавног тужилаштва да није покренута истрага (не старије од 6 месеци); уверење да радни однос у државном органу није
престао због теже повреде радне дужности (ако је
радио у државном органу); потврду о положеном
правосудном испиту; потврду о радном искуству. У
изборном поступку Конкурсна комисија у усменом
разговору оцењује стручну оспособљеност, знање
и вештине, само међу кандидатима који испуњавају
услове за рад на радном месту које се попуњава, а
на основу Критеријума и мерила које ће Конкурсна
комисија претходно утврдити сходно члану 56 став
2 Закона о државним службеницима и члану 9 став
5 Правилника о попуњавању извршилачких радних
места у судовима. Стручну оспособљеност комисија
оцењује тако што оцењује испуњеност услова према
тексту огласа усаглашеном са описом радног места у
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Бору и радном
искуству на истоврсним пословима. Знање комисија
оцењује тако што проверава знање кандидата из
области организације и рада суда и опште културе,
ценећи његово стручно знање из области рада на
том радном месту и прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету
рада. Вештине које комисија оцењује су комуникација, логичко и аналитичко резоновање. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати
који испуњавају услове за рад на радном месту које
се попуњава, бити благовремено обавештени. Лица
задужена за обавештење у вези са јавним конкурсом
су Миљан Ескић, секретар суда и Милован Дубљевић, административно-технички секретар, телефон:
030/458-501. Пријаве се подносе у затвореној коверти, на адресу: Основни суд у Бору, Моше Пијаде 5, са
назнаком: „За Конкурсну комисију”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија одбацује закључком против
кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији.

К РА Љ Е В О

ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ
36350 Рашка, Ратка Луковића 23
тел. 036/736-068

Виши судијски сарадник самостални саветник
УСЛОВИ: високо образовање из правне науке на
основним академским студијама од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, основне студије у трајању од најмање четири године или специјалистичке студије на факултету, положен правосудни испит и најмање две године
радног искуства у струци након положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије, да
радни однос у државном органу није престао због
теже повреде радне дужности, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за казну затвора
у трајању од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са адресом и бројем телефона и биографијом, доставити оригинале или оверене фотокопије: уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
дипломе, уверења о положеном правосудном испи-
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ту, потврду да радни однос у државном органу није
престао због теже повреде радне дужности, уверења да кандидат није осуђиван (не старије од шест
месеци), уверења о општој здравственој способности (прилаже кандидат који буде примљен). Рок
за подношење пријава је 8 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узети у разматрање.
Усмени разговор са кандидатима и вештина комуникације - непосредно, биће накнадно одређен о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени телефоном или телеграмом.

Уписничар - референт
на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
и положен државни стручни испит, држављанство
Републике Србије, да радни однос у државном органу
није престао због теже повреде радне дужности, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван
за казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са адресом и бројем телефона и биографијом, доставити оригинале или оверене фотокопије: уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
дипломе, уверења о положеном државном стручном
испиту, потврда да радни однос у државном органу
није престао због теже повреде радне дужности,
уверења да кандидат није осуђиван (не старије од
шест месеци), уверења о општој здравственој способности (прилаже кандидат који буде примљен).
Рок за подношење пријава је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узети у разматрање. Усмени разговор са кандидатима биће
накнадно одређен, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефоном или телеграмом.

Записничар - референт
на неодређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, друштвеног природног или техничког смера, најмање две
године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару, положен испит за дактилографа I А
или I Б класе и положен државни стручни испит;
држављанство Републике Србије, да радни однос у
државном органу није престао због теже повреде
радне дужности, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за казну затвора у трајању од
најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са адресом и бројем телефона и биографијом, доставити оригинале или оверене фотокопије: уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
дипломе, уверења положеног испита за дактилографа I А или I Б класе, уверења о положеном
државном испиту, потврда да радни однос у државном органу није престао због теже повреде радне
дужности, уверење да кандидат није осуђиван (не
старије од шест месеци), уверења о општој здравственој способности (прилаже кандидат који буде
примљен). Рок за подношење пријава је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узети у разматрање. Усмени разговор са кандидатима
биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени телефоном или телеграмом.

Радно место за финансијско
пословање - референт
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског или
финансијског смера са најмање две године радног искуства у струци и положен државни стручни

испит; држављанство Републике Србије, да радни
однос у државном органу није престао због теже
повреде радне дужности, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за казну затвора у
трајању од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са адресом и бројем телефона и биографијом, доставити оригинале или оверене фотокопије: уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених,
дипломе, уверења о положеном државном стручном
испиту, потврду да радни однос у државном органу није престао због теже повреде радне дужности,
уверења да кандидат није осуђиван (не старије од
шест месеци), уверења о општој здравственој способности (прилаже кандидат који буде примљен).
Рок за подношење пријава је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узети у разматрање. Усмени разговор са кандидатима биће
накнадно одређен о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефоном или телеграмом.

ПОЖ АРЕВАЦ

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
12300 Петровац на Млави
Српских владара 163
тел. 012/334-808
e-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време од 6 месеци,
са пола радног времена (20 сати
недељно)

УСЛОВИ: нижа стручна спрема, II степен стручне
спреме. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
сведочанства/дипломе, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
биографију. Општи услови запошљавања одређени
су у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Завичајном музеју Петровац на Млави, Правилником о раду
Завичајног музеја и Статутом Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања.

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ
УМЕТНИКА ПЕТРОВАЦ
12300 Петровац на Млави
Српских владара 187
тел. 012/7100-237
e-mail: ulupetrovac@gmail.com

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време од 12 месеци,
са пола радног времена (20 сати
недељно)

УСЛОВИ: нижа стручна спрема, II степен стручне
спреме.Уз пријаву доставити следећа документа:
оверену фотокопију сведочанства/дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, биографију. Општи услови
запошљавања одређени су у складу са Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Удружењу ликовних уметника Петровац,
Правилником о раду Удружења ликовних уметника
Петровац и Статутом Удружења ликовних уметника
Петровац. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави
Српских владара 163
тел. 012/334-808
e-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Кустос - историчар уметности
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за
историју уметности, VII/1 степен стручне спреме;
познавање рада на рачунару; положен стручни
испит за звање кустос. Доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, CV/биографију, уверење о
положеном стручном испиту. Општи услови запошљавања одређени су у складу са Правилником о
систематизацији радних места у Завичајном музеју
у Петровцу на Млави и Статутом Завичајног музеја
Петровац на Млави. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања.

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја 53

Заменик матичара

у својству приправника, на одређено
време од 9 месеци
УСЛОВИ: Приправником са високом стручном спремом сматра се лице које након завршетка студија на
високошколској установи први пут заснива радни
однос у том степену школске спреме и налази се на
евиденцији Националне службе за запошљавање РС.
Кандидати који се пријављују треба да испуњавају
следеће опште услове: да су држављани Републике
Србије, да имају општу здравствену способност, да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну од најмање 6 месеци или за кривично дело које
их чини неподобним за обављање послова у државним органима. Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове: високо образовање на основним академским стидијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању од три
године. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова: фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о
општој здравственој способности (који достављају
само изабрани кадидати), доказ о томе да се кандидати налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање Републике Србије, уверење да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Са свим кандидатима који уђу у
ужи избор конкурсна комисија ће обавити интервју,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Прворангирани кандидати дужни су доставити
оригиналну документацију или оверене фотокопије
о испуњавању општих и посебних услова захтеваних конкурсом, у року од 7 дана од дана пријема
обавештења комисије. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
на конкурс се могу доставити лично, на писарници
Општинске управе општине Житорађа (Услужни
центар) или путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем приправника са ВСС”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве или пријаве уз које
кандидати нису приложили све потребне доказе,
неће се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

СОМБОР

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Трг цара Уроша 1

Записничар

место рада: Апатин, Светог Саве 2
Опис послова: обавља све дактилографске послове
у предметима додељеним у рад судији код кога је
распоређен и у одсутности записничара код другог
судије и судијског помоћника води записнике, пише
позиве за рочишта, доставнице, повратнице, обавља
послове по налогу судије, води рачуна о уредности
списа који морају бити полепљени хронолошким
редом и након сређивања списа експедује одлуке
и разводи у уписнику, дежура са судијом по плану
дежурства, обавља и друге послове по налогу судије
и председника суда.
УСЛОВИ: IV или II степен стручне спреме друштвеног, техничког или природног смера; познавање
рада на рачунара - знање се проверава увидом у
доказ о познавању рада на рачунару или практичном
провером рада на рачунару, уколико се овај доказ не
поседује; положен државни стручни испит; положен
испит за дактилографа I-а или I-б класа - провериће
се практичном брзином куцања; држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да му није раније престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци. Место рада: Апатин, Светог Саве 2. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, број телефона,
податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и посебним
областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву
на конкурс: потписана пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару. Уколико
се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у суду, или општини, или
код јавног бележеника. Адреса на коју се подносе
пријаве на јавни конкурс: Прекршајни суд у Сомбору,
25000 Сомбор, Трг цара Уроша 1, са назнаком “За јавни конкурс”. Место, дан и време када ће се извршити
провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку: Кандидати чије пријаве буду благовремене, допуштене, потпуне, разумљиве и уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, о месту, дану
и времену процене стручне оспособљености, знања
и вештина, биће обавештени накнадно. Лице које
је задужено за обавештење о конкурсу: секретар
Суда Горан Ђокић, контакт телефон: 025/421-494.
Напомене: За оглашено радно место радни однос се
заснива на неодређено време. 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 први пут заснивају
радни однос на неодређено време у државном орга-

ну подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника,
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај
оглас обљављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Сомбору, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, на поталу е-Управе, на огласној табли и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22300 Стара Пазова, Словенски трг бб
тел. 022/310-440

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије), у области друштвених наука, односно VII/1
степен стручне спреме и најмање пет година радног
искуства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат
обавезно прилаже: радну биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води кривични поступак, извод из матичне књиге рођених оригинал или оверену фотокопију, доказ о радном
искуству из области струке, програм рада и развоја
Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић” Стара
Пазова за мандатни период од четири године. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања (оглас је објављен 16.12.2017. године, од када
и почиње да тече рок за пријем пријава - објављен
у дневном листу „Данас” и недељнику „Hlas ludu”).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора”.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија 39

Судијски помоћник - виши
судијски сарадник, звање
самостални саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним
академским студијама правног смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ, одговарајућим мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама права у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на правном
факултету, положен правосудни испит и радно искуство најмање 2 године у струци након положеног
правосудног испита и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о прекршајима, Закона о кривичном поступку, Кривичног законика, Закона о извршењу и обезбеђењу,
Закона о извршењу кривичних санкција - усмени
разговор са учесницима јавног конкурса и вештина
комуникације - непосредно, кроз усмени разговор
са учесницима јавног конкурса, познавање рада на
рачунару-практичним радом на рачунару. Општи
услови за рад: држављанство Републике Србије; да
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
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органу због теже повреде радне дужности из радног
односа; да учесник конкурса има општу здравствену
способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава за радно место виши судијски сарадник потписана својеручно, са контакт адресом и
бројем телефона; биографија; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења
о положеном правосудном испиту; оригинал или
оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из радног
односа издате од стране државног органа у коме је
учесник јавног кон-курса био у радном односу; оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења
о општој здравственој способности за рад; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван
(не старије од шест месеци); попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће
Прекршајни суд у Сремској Митровици прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција (Образац бр.1) или ће то кандидат сам
учинити (Образац бр.2). Одредбама чланова 9 и 103
Закона о општем управном поступку (“Службени
гласник Републике Србије” бр. 18/2016) прописано
је између осталог да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Документа о чињеницама
о којима се води службена евиденција су: извод из
матичне рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење
да кандидат није осуђиван. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 2) којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или
ће то кандидат да учини сам. Обрасце 1 и 2 можете преузети на интернет презентацији Прекршајног
суда у Сремској Митровици у оквиру обавештења
о јавном конкурсу. Попуњену изјаву неопходно је
приложити уз напред наведене доказе. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника. Сви докази прилажу
се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која
је стечена у иностранству мора бити нострификована. Са кандидатима који испуњавају услове за рад
на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама
Прекршајног суда у Сремској Митровици, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени телефоном
или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу
је судија Влајко Дреновац, председник Конкурсне
комисије, контакт телефон 022/712-723. Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене,
недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене
закључком Конкурсне комисије. Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен. Обавештавају се учесници јавног
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конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Прекршајни суд
у Сремској Митровици не врши дискриминацију по
основу расе, боје коже, пола, вере, националности,
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција
се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови,
именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола. Овај
оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Сремској Митровици, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе, на огласној табли суда, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе
у писарници Прекршајног суда у Сремској Митровици, Светог Димитрија 39, соба број 14, или поштом
на наведену адресу, са назнаком „Пријава на јавни
конкурс за радно место судијски помоћник“. Рок за
подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.

Записничар, звање референт
УСЛОВИ: завршена средња школа друштвеног, природног или техничког смера, познавање рада на
рачунару, положен испит за дактилографа Iа или Iб
класе, положен државни стручни испит и најмање
две године радног искуства у струци. Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање рада на рачунару
(писање и обрада текста, познавање основа рачунара и оперативног система Ms Windows); диктат
текста у трајању од 5 минута и преписа текста у
трајању од 10 минута, усмени разговор са учесницима јавног конкурса и вештина комуникације и
познавање рада из домена рада записничара - непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног
конкурса. Општи услови за рад: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа; да учесник конкурса има општу
здравствену способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава за радно место записничар потписана
својеручно, са контакт адресом и бројем телефона;
биографија; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за дактилографа
I-а или I-б класе; оригинал или оверена фотокопија
потврде да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу; оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о општој здравственој
способности за рад; уверење надлежног органа да
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци),
оригинал или оверена фотокопија уверење о најмање две године радног искуства у струци; попуњена и потписана изјава у којој се кандидат опредељује
да ли ће Прекршајни суд у Сремској Митровици прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Образац бр.1) или ће то кандидат
сам учинити (Образац бр.2). Одредбама чланова 9 и
103 Закона о општем управном поступку (“Службени
гласник Републике Србије” бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по

захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод
из матичне рођених, уверење о држављанству,
уверење о положеном државном стручном испиту
и уверење да кандидат није осуђиван. Потребно је
да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 2 ) којом
се опредељује за једну од две могућности: да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат да учини сам. Обрасце 1 и
2 можете преузети на интернет презентацији Прекршајног суда у Сремској Митровици у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву неопходно је приложити уз напред наведене доказе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника. Сви докази
прилажу се на српском језику, односно уколико су
на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског
тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити нострификована. Са кандидатима који испуњавају услове
за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве
су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у
просторијама Прекршајног суда у Сремској Митровици, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
телефоном или телеграмом, на адресе наведене у
пријавама. Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу је судија Ружица Ерак, председник Конкурсне комисије, контакт телефон 022/600-192. Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено
време. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен. Обавештавају се учесници јавног
конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Прекршајни суд
у Сремској Митровици не врши дискриминацију по
основу расе, боје коже, пола, вере, националности,
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција
се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови,
именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола. Овај
оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Сремској Митровици, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе, на огласној табли суда, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе
у писарници Прекршајног суда у Сремској Митровици, Светог Димитрија 39, соба број 14 или поштом
на наведену адресу, са назнаком “Пријава на јавни
конкурс за радно место записничар”. Рок заподношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Национална служба
за запошљавање

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

СУБОТИЦА

ПОЗОРИШТЕ
„КОСТОЛАЊИ ДЕЖЕ“
24000 Суботица, Трг жртава фашизма 5
e-mail: info@kosztolanyi.org
тел. 065/543-32-05, 065/543-32-08

Декоратер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком
занимању, пожељно декоратер; радно искуство је
предност, али није услов; возачка дозвола Б категорије; знање мађарског језика на средњем или
високом нивоу. Рад ван просторија послодавца, ноћни рад. Слање биографија на имејл, ближе информације на контакт телефон. Оглас је отворен до
22.12.2017. године.

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сенћански пут 1
тел. 024/555-206

1) Записничар
УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен испит за дактилографа 1 А или I Б класе и положен државни стручни
испит. Звање: референт. У изборном поступку Конкурсна комисија ће оцењивати у директном разговору и на основу задатака следеће стручне оспособљености, знања и вештине кандидата: познавање
правне терминологије, комуникативност, оспособљеност за рад на рачунару, брзина и тачност
диктата.

2) Техничар за информационотехничку подршку
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, техничког, природног или друштвеног смера, најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Звање: референт. У изборном поступку Конкурсна
комисија ће оцењивати у директном разговору и на
основу задатака следеће стручне оспособљености,
знања и вештине кандидата: Backup, рад на Windows
XP/7/8.1/10, рад на Windows сервер 2003/12 и сви
остали пратећи програми уз системе, одржавање
рачунарске опреме и помоћ корисницима.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни уз пријаву са биографијом приложе следеће доказе: доказ о стручној
спреми и положеном испиту за дактилографе (радно
место 1), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном државном
стручном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, нити је подигнута
оптужница која је стала на правну снагу, потврда
да кандидату није престао радни однос у државним
органима због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, уверење о општој здравственој
способности, у оригиналу или овереним копијама.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси решење
о распоређивању на радно место на којем ради. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата
у изборном поступку вршиће се након што Конкурсна комисија састави листу кандидата међу којима ће
спровести изборни поступак. За запослене који први
пут заснивају радни однос у државном органу обавезан је пробни рад. Лице задужено за давање обаБесплатна публикација о запошљавању

вештења о јавном конкурсу је Радица Милошевић,
а обавештења се могу добити сваког радног дана,
непосредно у просторијама секретаријата Суда или
путем телефона 024/555-206. Пријаве са документацијом подносе се у року од 8 дана од дана објаве
огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику РС”,
на адресу: Виши суд у Суботици, 24000 Суботица,
Сенћански пут 1.

Трговина и услуге
„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО
11070 Нови Београд
Зарија Вујошевића 80
тел. 011/311-27-98

Водоинсталатер

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 3 године, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на имејл:
оffice@demetrarb.com, у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

„ЛАВАНИ“ ДОО
11000 Београд
тел. 011/2833-792, 069/1131-980

Услуге редовног чишћења
просторија

на одређено време 12 месеци
за рад у Крагујевцу
6 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне
спреме; рад у сменама; да се лице налази на евиденцији НСЗ дуже од 6 месеци. За више информација
кандидати могу да се јаве на горе наведене телефоне, најкасније до 23.12.2017. године.

INEX PLUS DOO BEOGRAD
Земун, Добановачки пут 8

Руководилац општих послова
на одређено време, место рада
Београд, Савски венац

„МИР-Б&С“ ДОО
25000 Сомбор, Војвођанска 49
тел. 063/543-062
e-mail: pogrebnomir.bs@gmail.com

Припрема погребне опреме,
спремање и превоз покојника
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме; возачка
дозвола Б категорије; теренски рад; рад у сменама;
ноћни рад; рад ван просторија послодавца; пробни рад 1 месец; радно искуство 60 месеци. Рок за
пријаву на оглас до 09.01.2018.

„ДОН ДОН“ ДОО
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 114б
тел. 060/810-13-35

Радник у производњи у
пекарском погону

на одређено време 24 месеца
за рад у Суботици
10 извршилаца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било
ком занимању, пожељно пекар, али није услов,
без обзира на радно искуство (предност али није
услов). Рад у сменама, ноћни рад, превоз обезбеђен. Јављање кандидата на телефон. Контакт особа: Јелена Николић. Оглас је отворен до
31.12.2017. године.

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18
e-mail: jovan.salatic@autokucaalfa.com
тел. 024/554-549, 064/213-20-00

Менаџер ПОСТ продаје

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме саобраћајног, машинског или електро смера, пожељно радно
искуство, али није услов. Познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет). Слање биографија
на имејл, ближе информације на контакт телефон.
Оглас је отворен до 15.01.2018. године.

УСЛОВИ: IVстепен стручне спреме административне струке; VI степен стручне спреме економске
струке; радно искуство најмање 1 година на истим
пословима. 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, а могу и да се јаве на телефон
060/6456-360, контакт особа Марија Алексић.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ
„ПМП ЗАСТУПАЊЕ
У ОСИГУРАЊУ“ ДОО, БЕОГРАД

СЗПР „КАЛЕ“

место рада: сви градови и места
на подручју Републике Србије, рад
на привременим и повременим
пословима
50 извршилаца

11080 Земун, Главна 12
тел. 064/2006-993

Пекар

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: пекар са радним искуством од 6 месеци.

Продавац

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: трговац са радним искуством од 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити на број телефона 064/2006-993. Конкурс је отворен до 31.12.2017.

Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању

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
20.12.2017. | Број 756 |
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Трговина и услуге

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
и-мејл послодавца.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“

„STYLOS“
ДОО НОВИ САД

Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Нови Сад, Футошки пут 67
tел. 021/48-91-600
e-mail: konkurs-mp@stylos.rs

Кувар

Продавац

место рада: Лукавица (пут за
Аранђеловац)
2 извршиоца

за рад у Новом Саду, на одређено
време 12 месеци
6 извршилаца

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

Продавац

Конобар

за рад у Београду, на одређено
време 12 месеци
2 извршиоца

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

за рад у Вршцу, на одређено време
12 месеци
2 извршиоца

место рада: Лукавица (пут за
Аранђеловац)
2 извршиоца

Продавац

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања
конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу
да се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт Немања Недељковић.

Опис посла: послови продавца у малопродаји школског и канцеларијског материјала и путне галантерије.
УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању; пожељно искуство на истим, или сличним
пословима. Рад у две смене. Пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати пријаве
могу да пошаљу и-мејлом или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт Биљана Палалић.

„ЛАСТВА“ ДОО

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД

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

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

за рад на терену, у Београду

UTR „BOSS“

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.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе
послодавцу путем и-мејл адресе или телефона.

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

Радник у пекарско-индустријском
погону
за рад у Пударцима (Гроцка), на
одређено време 24 месеца
46 извршилаца

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

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

Службеник обезбеђења

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

Посао се не чека,
посао се тражи
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Комерцијалиста

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Конобар - шанкер
15 извршилаца

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

Кувар

10 извршилаца

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

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и
пица.

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил; обавезно познавање
бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство
није неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на и-мејл послодавца. Лице за контакт
Слободан Савић.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

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

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Касир/касирка

на одређено време 12 месеци
за рад у Вршцу
10 извршилаца

Mушко - женски фризер
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 и-мејла или телефоном.
Лице за контакт Жељко Баришић.

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.

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

Трговина и услуге

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.

“KATRIN COMPANY” DOO
18000 Ниш, Византијски булевар 35
e-mail: marija@katrinvk.com

Приправник у кројачници
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Рок за пријаву: 30
дана.

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР САВИЋ
18000 Ниш, Бранка Крсмановића 49/19
e-mail: office.centarsavic@gmail.com

Васпитачица

10 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач; медицинска сестра - васпитач;
пожељно радно искуство. Рок за пријаву: 15.01.2018.
године. Телефон за контакт: 064/8909-606.

„НОМИНАТУС“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Јована Храниловића 29
тел. 060/5558-482
e-mail: zotrix333@gmail.com

Курир

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство
у вожњи. Рад ван просторија послодавца; теренски
рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон и
имејл. Рок за пријаву до 21.12.2017.
Бесплатна публикација о запошљавању

МИРЈАНА ЈОВАНОВ ПР НС
„LOOK STYLE“
21000 Нови Сад, Сутјеска 2
тел. 064/4816-693

Мушко-женски фризер

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен, фризер за жене и мушкарце.
Јављање кандидата на горенаведени телефон од 09
до 11 чаова. Рок за пријаву до 11.01.2018.

“ŠAKAN COMERCE” DOO
21000 Нови Сад, Радничка 12-14

Трговац

пробни рад 1 месец
5 извршилаца
Опис посла: рад у продавници мешовите робе.
УСЛОВИ: IV, III степен - продавац или II степен руковалац робом - помоћни продавац; пожељно
радно искуство и знање рада на фискалној каси; рад
у сменама. Јављање кандидата радним данима од 09
до 12 часова на горенаведену адресу. Рок за пријаву
до 07.01.2018.

Помоћни радник у магацину виљушкариста

на одређено радно време 24 месеца,
место рада Шимановци
2 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство од 6 месеци, на истим или
сличним пословима; оспособљеност за руковање
виљушкаром (лиценца); возачка дозвола Б категорије. Пробни рад 6 месеци. Рад у сменама, храна
обезбеђена.

Возач

на одређено радно време 24 месеца,
место рада Шимановци
3 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство од 6 месеци; возачка дозвола Б и Ц категорије. Пробни рад 6 месеци. Храна
обезбеђена.

Помоћни радник у производњи
куваних јела

на одређено радно време 24 месеца,
место рада Шимановци
50 извршилаца
УСЛОВИ: Пробни рад 6 месеци; без радног искуства.
Рад у сменама, храна обезбеђена.

„МОЈА МАМА” ДОО

ОСТАЛО: Рок за пријављивање 12.01.2018. године.
Радне биографије слати путем имејла.

11000 Београд, Доситејева 21
тел. 011/32-88-526
e-mail: milena.panic@mojamama.rs

СТР „ГИРА“

Кувар

на одређено време 24 месеца, место
рада Шимановци
2 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство од 6 месеци; пробни рад 6
месеци. Рад у сменама, храна обезбеђена.

Административни радник

на одређено време 24 месеца, место
рада Шимановци
2 извршиоца

11000 Београд, Булевар ЈНА 72
тел. 060/3800-460

Продавац

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, трговац; без
обзира на радно искуство и степен стручне спреме.
Кандидати могу да се јаве на телефон 060/38-00-460.
Конкурс је отворен до попуне радног места.

УСЛОВИ: радно искуство од 6 месеци; познавање
рада на рачунару (Word, Excel, Internet); Пробни рад
6 месеци. Храна обезбеђена.

Секретарица

на одређено време 24 месеца, место
рада Шимановци
УСЛОВИ: радно искуство од 6 месеци, познавање
рада на рачунару (Word, Excel, Internet). Пробни рад
6 месеци. Храна обезбеђена

Хигијеничарка

на одређено радно време 24 месеца,
место рада Шимановци
2 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство од 6 месеци; пробни рад 6
месеци. Рад у сменама, храна обезбеђена.

Домар

на одређено радно време 24 месеца,
место рада Шимановци
УСЛОВИ: радно искуство од 6 месеци; пробни рад 6
месеци. Храна обезбеђена.

Посао се не чека, посао се тражи
20.12.2017. | Број 756 |
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„DASH HOTELS GROUP“ DOO
21000 Нови Сад, Вршачка 11
e-mail: marijana@dash-star.rs
office@dash-star.com

Кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен, кувар или без обзира на стручну спрему; пожељно радно искуство. Рад у сменама;
обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву: до 25.12.2017.

UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT
DOO
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 165
e-mail: ljudski.resursi@univerexport.rs

Транспортни радник

на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме.

Радник на производњи теста
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на
горенаведени и-мејл или на адресу: Бајчи Жилинског 4, Нови Сад, 19. и 20.12.2017. од 10 до 12 сати.

„BPS SECURITY“ DOO
Београд - Савски венац, Краља Милутина 53/2

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 30.01.2018. Потребно је да кандидати пошаљу
своје радне биографије на имејл: belgradeprotection@
gmail.com или да се јаве на телефон 063/118-27-36.

ве неће бити разматране. По завршеном конкурсу
предата документа неће бити враћена кандидатима. За ближе информације можете се обратити на
телефон: 012/662-240.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

Ковачица, Штурова 42

Доктор медицине - изабрани
лекар

у Служби опште медицине са кућним
лечењем и негом, на одређено време
од 12 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће
посебне услове: за радно место из тачке 1 огласа:
доктор медицине - специјалиста медицине рада
- VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и положен
специјалистички испит из медицине рада или
доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет и положен стручни испит. Пријаве на оглас се могу поднети лично
на писарници ДЗ Ковачица, Штурова 42, сваког
радног дана од 07.00 до 14.00 часова или послати препоручено поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „За оглас“. Уз пријаву на јавни оглас
се подносе, у оригиналу или овереној фотокопији:
диплома - уверење о завршеном медицинском
факултету и специјализацији из медицине рада,
доказ о упису у именик Лекарске коморе, уверење
о положеном стручном испиту, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење суда). Уз
пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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Лекар опште медицине

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: потребно познавање рада на рачунару.

Медицински техничар - сестра
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: потребно познавање рада на рачунару.

Медицински техничар - сестра
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински техничар - сестра педијатријског, општег или гинеколошког смера; потребно
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Потребна
документација: писана пријава на оглас са кратком
биографијом, оверена фотокопија дипломе, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту.
Лекарско уверење приложиће кандидати који буду
изабрани на конкурсу. Пријаве са пратећом документацијом могу се лично донети или послати на горенаведену адресу, са назнаком „За правну службу”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

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

12220 Велико Градиште
Војводе Путника 28
тел. 012/662-240

Медицинска сестра - техничар
општег смера

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 31.03.2018.
године

Пословни центри НСЗ

16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат
је дужан да испуњава и следеће услове: IV степен
стручне спреме, завршена средња медицинска
школа, општи смер и положен стручни испит. Као
доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са потпуном личном и радном биографијом, телефоном и имејл
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме), фотокопију
личне карте. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора о раду дужан је да достави
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама на писарници ДЗ или путем
поште на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас”. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради
пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему, одлучиће директор др Љиљана Стевановић. Непотпуне и неблаговремене прија-

на одређено време ради замене
привремено одсутног радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад
у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи - општи смер; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама, путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести
„Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за сестру“ или
лично у просторијама болнице.

www.nsz.gov.rs
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Дипломирани правник

за рад у Одељењу правних и
економско-финансијских послова,
на одређено време ради замене
запосленог на дужем боловању
Опис послова: Прати прописе и стара се о њиховој примени; ради на изради нормативних аката;
учествује у раду и формулише одлуке Управног и
Надзорног одбора; сачињава све потребне уговоре,
решења и одлуке; учествује у комисијама за спровођење тендера; формира и чува персонална досијеа; издаје потврде из радних односа; контролише
податке који се односе на кадар; кантролише пријем
и експедицију поште; стара се примени донетих
процедура, обавља и друге послове своје струке по
налогу директора.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова и завршена висока стручна спрема, звање дипломирани
правник и познавање рада на рачунару: Word, Excel
и Интернет. Кандидати подносе молбу за пријем у
радни однос и кратку биографију са адресом, контакт телефоном као и: оверену фотокопију дипломе
или сведочанства о завршеном факултету у звању
дипломирани правник, оверено уверење о завршеном курсу за рад на рачунару (Word, Excel и Интернет), фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте, фотокопију извода из МК венчаних
(уколико су диплома или уверења издати на девојачко презиме). Оглас је објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије
(www.zdravlje.gov.rs). Кандидати могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке о избору.
Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Београд, Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста
гинекологије и акушерства
који се бави ексфолијативном
цитодијагностиком и
колпоскопијом
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, у поступку оствариавања 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, први и поновни гинеБесплатна публикација о запошљавању

колошки преглед, колпоскопски преглед, узимање
размаза и микроскопирање препарата за ПА, врши
палпаторни преглед дојке, лекарски први и поновни
преглед трудница, лекарски преглед после порођаја,
контролни лекарски преглед, ради све прегледе
из домена струке, ради ултразвучну дијагностику
(труднице гинекологија), ради благовремено дијагностиковање и лечење гинеколошких обољења и
поремећаја, ради систематске гинеколошке прегледе и скрининг прегледе, води порођај код хитних
пацијената у Д3, врши преглед и даје мишљење на
захтев инвалидских и пензијских комисија, фактурише пружене здравствене улоге, ради и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног
руководиоца и Начелника службе коме је одговоран
за свој рад.

тима. Рок за подношење пријавс је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом
у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”,
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број12. 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.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из гинекологије
и акушерства, курс из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије, VII/2 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).

Дипломирани фарамацеут медицински биохемичар

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију
дипломе о положеном специјалистичком испиту,
фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ДОМ ЗДРАВЉА
„КРУПАЊ“ КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311

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

уз пробни рад

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН

Опис послова: врши прве, друге и контролне лекарске прегледе у току физикалног третмана, врши
лекарски преглед у стану, обавља систематски преглед школске и предшколске деце ради откривања
доформитета и ради на програму отклањања деформитета, учествује у руковођењу тимским састанцима, координира са другим медицинским радницима у процесу рехабилитације, врши контролу рада
физиотерапеута, указује хитну помоћ, обавља ласеротерапију, издаје мишљење о радној способности,
одређује ортопедска помагала и врши надзор над
употребом ортопедских помагала, врши одређивање
биодоза, осцилографије, динамометрије, обавља
тест кардиоваскуларног оптерећења, испитивање
статике тела, испитивање функције хода, стимулацију експоненцијалном струјом, као и мерења угла
скитичне кривине према графији, води стручно-теоретске састанке организационе јединице, даје упутства за оглашавање радова у кући у зависности од
професије, врши обуку родитеља за примену најједноставнијих вежби корисне терапије, обуку дископатије закочења покретима, тумачење плантограма,
фактурише здравствене услуге које пружа, ради у
комисијама и на посебним програмима, ради и друге
послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе коме је одговоран за
свој рад.

Ковин, Трг ослобођења 4
тел. 013/741-464
dzdravlja@hotmail.com

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, VII/2 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију
дипломе о положеном специјалистичком испиту,
фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-

Доктор медицине
на одређено време

Доктор медицине
Опис посла: пружа све видове медицинске заштите
грађанима свих узраста, учествује у здравственом
васпитању грађана, води прописану медицинску
документацију, одговара за стручност рада своје
екипе, врши и друге послове по налогу начелника
службе и директора Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен
стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана
лична карта), у неовереним фотокопијама. Пријаве
слати на адресу Дома здравља Ковин, 26220 Ковин,
Трг ослобођења 4, са назнаком „За конкурс“ или донети лично у канцеларију Одсека за правне послове
број 57, на другом спрату. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање “Послови”.

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

Радник за прање, пеглање и
дистрибуцију веша

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне
услове - I степен стручне спреме, основна школа. Уз
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пријаву поднети краћу биографију, оверену копију
дипломе о завршеној одговарајућој школи, фотокопију радне књижице, уколико кандидат има радни
стаж или потврду послодавца, извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних,
уколико је кандидат променио презиме, уверење
о држављанству, копију личне карте. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном
месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама,
на горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити узети
у разматрање при избору кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”
26340 Бела Црква, Милетићева 55
тел. 013/851-241

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински
факултет; положен стручни испит за доктора медицине.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, приложити: оверену
фотокопију дипломе, уверење да кандидат није
кажњаван из СУП-а, уверење да се протв кандидата не води кривични поступак из суда, доказ да је
кандидат држављанин Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење о општој
здравственој способности; потврду о положеном
стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Јавни огласи“ и навести радно место за које
се конкурише. Контакт особа: дипл. правник Гизика
Недељковић, 013/851-241.

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 и-мејл адресу послодавца.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Национална служба
за запошљавање
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ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

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

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар
општег смера
на одређено време

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера,
уверење о положеном стручном испиту.

Лабораторијски техничар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијске техничаре, уверење о положеном стручном испиту.

Гинеколошко акушерска сестра техничар
на одређено време
3 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар
општег смера
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
за рад у струци или оверену фотокопију решења о
упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и
неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести “Озрен”
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз
напомену „Пријава на оглас за сестру - неодређено
време“ или лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗА СТАРЕ И ОДРАСЛЕ
“ТОРЛАК”
11000 Београд, Јоргована 55 б
тел. 011/3946-060

Медицинска сестра
на одређено време

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра; потребно радно искуство у струци; пожељан
положен стручни испит. Кандидати могу да се јаве
на телефон 011/3946-060. Конкурс је отворен до
попуне радног места.

Виши физиотерапеутски
техничар (струковни терапеут)

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, по основу замене
до повратка радника са боловања
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског
или општег смера, положен стручни испит, најмање
шест месеци радног искуства. Пријаве се шаљу у
затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са
назнаком “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу
замене до повратка радника са боловања - 3 извршиоца”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца
и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања и
сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати
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су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2668-631
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен стручни испит, искуство у
раду са полупокретним, непокретним пацијентима
и радно искуство у струци минимум 2 године. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и имејл адресом и
неоверене фотокопије диплома о завршеној школи
и положеног стручног испита.

Водоинсталатер

пробни рад од 60 дана
УСЛОВИ: ВКВ или КВ водоинсталатер и радно искуство у струци минимум једна година. Кандидати су
обавезни да доставе: кратку биографију са адресом,
контакт телефоном и имејл адресом и неоверену
фотокопију дипломе о завршеној школи.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама на наведену
адресу Клинике, Правна служба, са назнаком “Пријава за оглас” са навођењем радног места за које се
конкурише. Пријаве морају да буду примљене у
клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне
службе за запошљавање, као последњег дана рока
за подношење пријава, до 14 часова, без обзира на
начин доставе. Пријаве које буду примљене у клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата
када су примљене у клиници. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће бити
одбијене као неисправне.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

1) Медицински техничар општег
смера

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит. Кандидат мора да поседује
психофизичку и здравствену способност за рад под
посебним условима рада и сменски рад.

4) Портир

на одређено време на 9 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Кандидат мора
да испуњава психофизичку и здравствену способност за сменски рад и рад ноћу.

5) Спремачица

на одређено време због повећаног
обима посла, на 5 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Кандидат мора
да поседује психофизичку и здравствену способност
за сменски рад и рад ноћу.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаве на оглас са
кратком биографијом и са тачно наведеним радним
местом за које конкуришу, извод из матичне књиге
рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако
је извршена промена презимена), диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање
радног односа и сва четири сведочанства за радно
место под редним бројем 1 и 3, диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа под редним бројем 2, 4 и 5: потврду о
положеном стручном испиту за радно место под
редним бројем 1, 2 и 3: фотокопију радне књижице,
уверење из евиденције Националне службе за запошљаване, лиценца или решење о упису у комору за
радно место под редним бројевима 1, 2 и 3. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу или
послати на наведену адресу, са назнаком „Пријава
на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за рад приликом
заснивања радног односа. Неблаговремене пријаве,
као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35000 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Доктор медицине

на одређено време до 12 месеци
ради замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка на
рад

у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва, јединица
хитне медицинске помоћи
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа за
послове из тачке 1 овог члана су општи услови за
заснивање радног односа утврђени Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14) и посебни услови. Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1а су: VII/1
степен стручне спреме - медицински факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине, упис
у Лекарску комору Србије. Као доказе о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни
однос треба да достави: својеручно потписану молбу
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, имејл адресом и изјавом да су здравствено
способни за тражене послове, оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном
стручном испиту за доктора медицине, неоверену
фотокопију личне карте, фотокопију извода из мати-

2) Виша гинеколошко-акушерска
сестра
на одређено време 12 месеци, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, VI степен стручне спреме, положен
стручни испит.

3) Медицински техничар
гинеколошко-акушерског смера
на одређено време до 12 месеци
ради замене привремено одсутног
запосленог, до повратка на рад

Бесплатна публикација о запошљавању

чне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), решење о упису
у лекарску комору Србије или лиценцу. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља
Рековац. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. О потреби
спровођења даљих разговора са кандидатима који
се јаве на оглас, а ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће
директор. Кандидати који се благовремено јаве на
оглас са потпуном конкурсном документацијом и
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за доношење одлуке о пријему. Одлука о
избору кандидата донеће се најкасније у року од 30
дана од истека рока за подношење пријава. Пријаве се подносе лично, радним даном од 7.00 до 14.00
часова, у Правној служби ДЗ Рековац или путем
поште на адресу: Дом здравља Рековац, 35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место доктора медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
као и пријаве са неодговарајућом документацијом
неће бити разматране. Докази приложени уз пријаву
биће враћени кандидатима који нису примљени у
радни однос само на њихов захтев.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу неонатологије у Служби
за интензивну негу и терапију и
неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета, до 10.10.2018.
године, пробни рад у трајању од 3
месеца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за акутне плућне
болести Службе за плућне болести
Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, до
27.02.2018. године, пробни рад од 3
месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту
болесника; спроводи терапију према налогу лекара;
прати болесника на дијагностичке прегледе; узима
и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради
и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду;
за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу,
главној сестри Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: да поседују средњу стручну спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, смер
педијатријска сестра - техничар или медицинска
сестра техничар; положен стручни испит; лиценца
за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или
овереној копији, следећа документа: диплома о
завршеној средњој медицинској школи; уверење
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о положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издату од надлежне коморе или решење о
упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда),
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико
га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка
биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 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 о раду, просечна оцена у току школовања,
додатно образовање или оспособљености, дужина
трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати и фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или
поштом на горенаведену адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем две медицинске
сестре - техничара на Одељењу неонатологије и на
Одељењу за акутне плућне болести“.

графске податке, неопходно је приложити следећа
документа: оверену фотокопију дипломе: медицинског, правног или економског факултета или друге
високе школске спреме; оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; оверену фотокопију
о завршеној едукацији из здравственог менаџмента,
ако је кандидат дипл. правник или дипл. економиста или има високу школску спрему друге струке; уверење МУП-а да кандидат није под истрагом, нити је
стављен захтев за покретање поступка по службеној
дужности; уверење основног суда да није правоснажно осуђиван за кривична дела против здравља
људи, против имовине и против службене дужности;
потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите; програм развоја Завода за период од 4
године; оверену изјаву о не постојању сукоба интереса у складу са чл. 130 Закона о здравственој заштити.
Рок за подношење пријава је 8 дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве подносити у затвореним ковертама, са
назнаком „Конкурс за директора”, на адресу: Завод
за јавно здравље Кикинда, Управном одбору, 23300
Кикинда, Краља Петра I 70. Додатне информације о
конкурсу на телефон 062/883-38-71, код правника Никола Ћурчић.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Виша медицинска сестра

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

Руководилац техничке службе

на одређено време од 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен машински или грађевински
факултет, најмање две године радног искуства. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о завршеном факултету, доказ
о радном искуству, фотокопију радне књижице, уговора о раду или потврде о раду, фотокопију извода
из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију
личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на адресу Института за
реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69, са назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На
разговор ће бити позвани само кандидати који уђу
у ужи избор.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
КИКИНДА
23300 Кикинда, Краља Петра I 70
тел. 0230/421-102

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да је доктор медицине специјалиста из одговарајуће гране медицине, заступљене у Заводу за јавно здравље или да има правни или
економски факултет са завршеном едукацијом из
области здравственог менаџмента или да има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента; да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривична
дела против здравља људи, против имовине и против службене дужности; да има најмање пет година
радног стажа у области здравствене заштите. Кандидат за директора дужан је да понуди програм развоја
Завода за јавно здравље за период од четири године. Уз пријаву на конкурс, која садржи основне био-
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

у Служби поливалентне патронаже,
на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове, завршена виша медицинска школа или висока
школа струковних студија - VI степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце
за рад или решење о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се
пријављују; 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.

Вoзач

у Служби хитне медицинске помоћи
и санитетског превоза, на одређено
време због повећаног обима посла, у
трајању до 3 месеца

пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Дома здравља Крушевац, 37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Радиолошки техничар

за рад у Кабинету за мамографску
дијгностику у Служби радиолошке
дијагностике, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању, до
повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за РО техничара и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад.

2) Начелник

за рад у Одељењу за помоћне и
друге послове Службе за техничке,
помоћне и друге сличне послове,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема грађевинске струке,
VII/1 степен стручне спреме.

3) Техничко одржавање

за рад у Одсеку за текуће и
инвестиционо одржавање Службе за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на 3 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: машинско-електротехничка школа III или
IV степен стручне спреме, смер металостругар, металобрусач, алатничар, машинбравар, водоинсталатер.

4) Одржавање чистоће у
здравственим просторијама

за рад у Одсеку за третман
медицинског отпада и одржавање
хигијене објеката и простора
Одељења за помоћне и друге
послове Службе за техничке,
помоћне и друге сличне послове, на
одређено време на 3 месеца, због
повећаног обима посла
5 извршилаца

УСЛОВИ: послови возача санитетског возила. Поред
општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: III степен стручне спреме, положен возачки испит Б и Ц
категорије. Кандидати достављају: пријаву у којој
наводе за које радно место се пријављују; кратку
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
изјаву да су здравствено способни за послове за
које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне
књиге рођених.

УСЛОВИ: основна школа, I степен.

ОСТАЛО: Кандидати 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 наведени документ 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

Кандидати за раднa местa 2 и 3 подносе: молбу
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме).

Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), oверену
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 4 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној
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основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати
пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок
за подношење пријава 8 дана од дана објављивања
у огласима у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас
објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној
коверти са назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, на
адресу Општа болница Крушевац, 37000 Крушевац,
Косовска 16.

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
“ВЕТАПАН” ДОО

Индустрија и грађевинарство
TRADITIONAL TRADE
DISTRIBUTION DOO

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.

11080 Земун, Ауто-пут Београд - Нови Сад 294а

AMD-MONTAGE ДОО

Радник на производној линији

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

месец дана пробног рада
10 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме у било ком
занимању, са 12 месеци радног искуства на траженим пословима. Кандидати се могу пријавити на број
телефона 063/555-371, у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса.

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

Тесар

на одређено време - 3 месеца, место
рада: изградња ауто-пута, Коридор
10 - Пирот и Коридор 11 - ЉигЛајковац
10 извршилаца

Заваривач (TIG)

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

Цевар - изометричар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
20 извршалаца

18202 Горња Топоница
Стевана Синђелића 78
e-mail: vetapan.ni@gmail.com

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

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа котлова.

Ветеринар за рад на терену

на одређено време - 3 месеца, место
рада: изградња ауто-пута, Коридор
10 - Пирот и Коридор 11 - ЉигЛајковац
10 извршилаца

Армирач

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);
познавање изометрије (скице, нацрти)

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине, возачка дозвола Б категорије, лиценца, пожељно радно
искуство. Телефон за контакт: 063/410-123.

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

Помоћни грађевински радник

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

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

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.

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

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске струке (оператер на CNC машинама); обавезно
радно искуство у траженом занимању - минимум 2

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. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

AMD-MONTAGE DOO
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com

Грађевински инжењер статичар
место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, организација градње, организација градилишта, брига о
терминима извођења; самостална израда статичких
прорачуна.
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме; радно искуство у траженом занимању,
минимум 60 месеци; обавезно знање рада на рачунару - МS Office пакет, Интернет, AutoCAD; обавезна возачка дозвола Б категорије; обавезно знање
немачког језика - виши ниво.

Грађевински пословођа

место рада Немачка, на одређено
време - 12 месеци
2 извршиоца
Опис посла: руковођење радницима на градилишту,
контрола квалитета и детаља изведбе.
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УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); обавезно
знање немачког језика - средњи ниво.

Фасадер

Морнар

место рада: Београд
пробни рад 1 месец
Опис посла: послови морнара на броду.

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; положен испит за
морнара.

Опис посла: извођење фасадерских радова у грађевинарству.

Руковалац техничког пловног
објекта

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика (није услов).

Опис посла: самостално управљање техничким
пловним објектом.

Зидар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
5 извршилаца
Опис посла: извођење зидарских радова у грађевинарству.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика (није услов).

Монтер суве градње

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
3 извршиоца
Опис посла: извођење свих врста гипсаних радова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика (није услов).

Керамичар

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
3 извршиоца
Опис посла: извођење керамичких радова на пројектима у иностранству.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно
знање немачког језика (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
имејла, лице за контакт: Нина Јанкелић.

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

Машиниста на броду
место рада: Београд
пробни рад 1 месец

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

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење о оспособљености - руковалац техничког пловног објекта.

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

Опис посла: управљање техничким пловним објектом, заповедање, одржавање реда и безбедности на
броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење за заповедника брода врсте А.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу своје пријаве да пошаљу имејлом
или да се јаве на контакт телефон послодавца, лице
за контакт: Милош Сучевић, Горан Ушљебрка.

“ФЕМАН” ДОО
35000 Јагодина, Вихорска 1

Електричар, електромонтер

на одређено или неодређено време
3 извршиоца
Опис посла: рад на извођењу електрорадова на
терену, рад у фабрици на електроинсталацијама и
одржавању, инсталирање НН мреже и шемирање
ормана и електроопреме.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема - III
или IV степен може и КВ или ВК. Тражимо одговорну и вредну особу са или без радног искуства,
спремну за рад на терену. Кандидати могу доставити своје пријаве лично или поштом на горенаведену адресу или електронским путем на имејл адресу:
kadrovska@feman.co.rs. За све додатне информације
тел. 035/230-000, конакт особа Бојана Јовановић. Рок
за подношење конкурсне пријаве је 15 дана од дана
објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“.

АД „ПУТЕВИ“ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Николе Пашића 38

сијама, рад са пореским органима, рад са банкама
(банкарске гаранције, финансијски мониторинг),
координација са матичном фирмом (укључивање
прихода и расхода у биланс матичне фирме), аналитичност, систематичност и одговорност самосталност и проактивност у решавању проблема; да није
осуђиван за кривична дела из области материјално-финансијског пословања; знање руског језика,
пожељно знање енглеског језика; знање рада на
рачунару; пожељно основно знање из неког од рачуноводствених програма; зарада: могућност уговарања зараде; период ангажовања: 6 месеци пробни
рад, а након тога ангажовање на неодређено време;
радна недеља: у складу са колективним уговором и
законима Републике Србије, годишњи одмор: посебан договор, у складу са колективним уговором. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана оглашавања.
Потребну документацију слати на адресу: АД “Путеви”, Николе Пашића 38, 31000 Ужице, или послати
CV на мејл адресу: svetlana.dragojlovic@putevi.com.
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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.

Заменик финансијског директора
представништва за рад у Москви,
Руска Федерација

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског
смера, 5-10 година радног искуства на пословима:
вођења рачуноводства и финансија, контрола и
умањење ризика пословања на локалном тржишту
у односу на специфичне законе и пореску политику,
координација и управљање локалног тима у финан-
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Б Е О Г РА Д

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“
06.12.2017. године поништава се у целости.

КРИМИНАЛИСТИЧКОПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Криминалистичкопсихолошка област, за наставни
предмет Психологија криминала
УСЛОВИ: завршене основне студије, филозофски
факултет, група психологија, стечен научни назив
доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног
или ванредног професора за
ужу научну област Увод у право
и уставно право, за наставни
предмет Увод у право
УСЛОВИ: завршене основне студије, правни факултет, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број
88/17), Статута и Правилника о поступку и условима за избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, уверење да против кандидата није
покренут кривични поступак, нити истрага (које није
старије од 6 месеци); диплому, односно уверење
о високој стручној спреми; диплому или уверење
о стеченом одговарајућем стручном, академском
односно научном називу; списак научних и стручних
радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом
образовању достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без
потребних доказа неће се разматрати.

ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“
11409 Ковачевац
Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел. 011/8213-207

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са одсуства ради посебне
неге детета, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања и под условом прописаним Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају
пријемни формулар на званичној интернет страниБесплатна публикација о запошљавању

ци Министарства просвете (део Ново на сајту), а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи, и то:
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, уверење 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 да знају српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 стрндардизованих
поступака. Пријавни формулар са документацијом
доставити на наведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације
на телефон: 011/8213-207.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Наставник страног језика за ужу
научну област Француски језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука.

Ванредни професор или доцент
за ужу научну област Физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука.

Асистент за ужу научну област
Економија и маркетинг у
саобраћају и транспорту

начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Универзитету
Метрополитан. Кандидати треба да имају завршене
докторске студије, односно докторске дисертације
из поља природно-математичких наука (рачунарске
науке) или из поља техничко-технолошких наука
(машинство, електротехника, информационе технологије), као и да имају објављене научне радове у
области рачунарских наука у међународним часописима.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове конкурисања потребно је да попуне електронску пријаву
коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета (www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursiza-zaposlenje). Попуњену електронску пријаву и скениране дипломе послати на наведену електронску
адресу. За додатне информације кандидати се могу
обратити путем наведене електронске поште или
наведеног контакт телефона.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

Ванредни професор за ужу
научну област Алгологија и
микологија

на Катедри за алгологију,
микологију и лихенологију у
Институту за ботанику и ботаничкој
башти “Јевремовац”, на одређено
време од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из члана
62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.
Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе
и списком и сепаратима научних и стручних радова
доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ
ХЕМИЈУ

на одређено време од 3 године

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

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и Статутом Универзитета
и Статутом Факултета.

Доцент за ужу научну област
Физичка хемија-радиохемија и
нуклеарна хемија, за предмете
Радиохемија и нуклеарна хемија
(основне студије) и Биосистеми
и зрачења (мастер академске
студије)

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
БЕОГРАД
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885
e-mail: konkurs@metropolitan.ac.rs

Наставник за ужу област
Рачунарске науке

за рад у Београду или Нишу, на
одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за
избор у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука, научни, односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима, са
рецензијама, од значаја за ужу научну област за коју
се бира, неосуђиваност за кривична дела из члана 72
став 4 Закона о високом образовању. Остали услови
су утврђени одредбама Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Правилником о критеријумима за избор у звања наставника и сарадника на
Факултету за физичку хемију и Статутом Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити Служби за правно-административне
послове, на наведеној адреси Факултета, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Редовни професор за ужу научну
област Техничка акустика
Ванредни професор за ужу
научну област Рачунарска
техника и информатика
Ванредни професор за ужу
научну област Телекомуникације
Ванредни професор за ужу
научну област Примењена
математика
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017),
Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област
Електромагнетика, антене и
микроталаси
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: Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика,
Микроталасна техника, Антене и простирање.

Асистент за ужу научну област
Електроника
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: Аналогна електроника, Увод у пројектовање ВЛСИ система, РФ електроника, Енергетска електроника.

Асистент за ужу научну област
Енергетски претаварачи и погони
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: Електричне машине,
Електрична возила, Дигитално управљање претварачима и погонима, Претварачка кола за обновљиве
изворе енергије.

32

| Број 756 | 20.12.2017.

Асистент за ужу научну област
Телекомуникације
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: предмети области
радио-комуникација.

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.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које важи до
издавања дипломе и уверење о држављанству),
доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР
БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Професор биологије

са 63% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, биолошки
факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2,
пожељан ниво Ц1). Биографију слати искључиво
на и-мејл 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.

ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ
БЕОГРАДА“

цима (лекарско уверење о томе као доказ доставља
кандидат који буде изабран пре закључења уговора
о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 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 фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017); доказ о познавању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Пријаву са доказима о испуњености услова
доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Телефон за
контакт: 7293-765.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454
e-mail: osboljevci@yahoo.com

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства

Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765
e-mail: ososlbgd@ptt.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће високо образовање, у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и учени-

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
занимања. 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, 13/2017), кандидат треба да испуњава и следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 и 142 Закона, и
то: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1. студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2. студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
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Наука и образовање

комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области педагошких наука (кандидат мора
да има завршене студије првог степена из научне,
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета) - високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима,
држављанство Републике Србије, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовањаи васпитања, да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС
- Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) за наведено радно место, поседовање образовања 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. Уз пријавни формулар за конкурс који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе следећа документа којима доказују да
испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом
стручном образовању или уверење о дипломирању
(оверена фотокопија), краћу биографију, уверење
о држављанству РС (оригинал), извод из матичне
књиге рођених (оригинал), потврду високошколске
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику), доказ о испуњености услова који се тичу неосуђиваности. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе
у року од 8 дана од дана објављивања. Достављена документа се неће враћати. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
Палилула, Мије Ковачевића 11 б

Наставник страног језика за
ужу научну област Страни језик
струке (теологија) за предмет
Руски језик
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области за коју
се бира, VII/1 степен или мастер, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и
раду са студентима из уже научне области. Остали
услови конкурса су предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Факултета и
осталим општим актима Универзитета и Факултета,
Бесплатна публикација о запошљавању

у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и благослов надлежног епископа, као
и докази о радном искуству у академској настави и
раду са студентима из уже научне области, подносе
се на адресу: Универзитет у Београду, Православни
богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис дипломе о завршеном факултету,
као и друга уверења којима се доказује испуњеност
услова за наставника, односно психолога или педагога, лиценцу за наставника или стручног сарадника, тј. положен стручни испит, уверење о положеном испиту за директора установе, потврду да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, уверење да није осуђиван, уверење о држављанству. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се на адресу школе:
ОШ „Никола Тесла“, 11351 Винча, Јована Јовановића
Змаја 1, са назнаком “За конкурс за избор директора
школе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Соматoпедија

11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8, као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању („Сл.
гласник Републике Србије“ бр. 88/2017) и услове
предвиђене Статутом Факултета за избор сарадника у звање асистента. Документа која је потребно
доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне
књиге рођених, држављанство и потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету
за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2.

за период од 4 године

на одређено време од 3 године

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
Београд, Гроцка, Винча
Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950
e-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању и на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има лиценцу, односно стручни
испит за наставника, педагога или психолога, најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, да није под истрагом, нити да је
против њега подигнута оптужница, 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 и држављанство Републике
Србије.

Директор

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и
140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС бр. 88/2017): 1) да
има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе, 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, мултидисципинарне, 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 пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета као лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 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) има држављанство Републике Србије; 5) 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 лиценцу за директора школе. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис/фотокопију уверења о поло20.12.2017. | Број 756 |
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женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију потврде о радном
стажу, најмање 8 година рада у области образовања
(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); оригинал/оверена фотокопија
уверења да није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, (не старије од 6 месеци); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод 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 за кандидата који су претходно
обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања; оверен препис/фотокопију
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); пријаву на конкурс са радном биографијом и
прегледом кретања у служби са стручним усавршавањем, план и програм рада директора школе. Доказ
о знању српског језика на коме 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 две године од дана 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 комплетном документацијом доставља лично или поштом
на адресу: ОШ “Филип Филиповић”, 11040 Београд,
Булевар ослобођења 317, са назнаком “Конкурс за
избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у
разматрање. Ближе информације могу се добити у
секретаријату школе лично или позивом на телефон
011/3098-280.

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

Редовни професор за ужу научну
област Фармакологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира, завршен
фармацеутски или медицинскии факултет.

Асистент за ужу научну област
Фармацеутска физиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет или
медицински факултет, студент докторских студија
који је сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање 8,00 (осам) или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је
прихваћена тема докторске дисертације, смисао за
наставни рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба
да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање
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звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви Факултета
лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Асистент за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна
област Електроенергетика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати за избор у наведено сарадничко
звање морају да испуњавају следеће услове: опште
услове прописане чл. 72 став 4, неосуђиваност за прописана кривична дела и чл. 84 став 1 Закона о високом образовању, чл. 36 став 9 Статута школе. чл. 9
став 1 Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника и чл. 14 став 2 Правилника о систематизацији радних места, опису послова и условима
за заснивање радног односа у ВИШЕР, бр. 2297/1 од
03.02.2016. године (даље: Правилник о систематизацији), уписане докторске академске студије у одговарајућој области; стечен академски назив мастер
инжењера или са њим изједначен академски назив из
одговарајуће области; сваки од претходних степена
студија завршен са прсечном оценом најмање осам и
способност за наставни рад. Посебни услови: кандидати морају поседовати одговарајући ниво знања из
уже стручне области Обновљиви извори енергије, и
то знања потребна за рад са опремом која се користи
као учила за предметну област (горивне ћелије, ветрогенератори, фотонапонски панели и слично); морају
поседовати одговарајући ниво знања потребан за рад
са одговарајућим софтверским пакетима намењеним
пројектовању електрана обновљивих извора енергије
и пројектовања громобранских инсталација. Предност имају кандидати који поседују искуство у раду
са студентима и у високом образовању. Приликом
пријаве на конкурс кандидати обавезно достављају
доказе да испуњавају све наведене опште и посебне
услове за избор у предметно у звање, и то: пријаву
на конкурс са основним и контакт подацима и уз обавезно назначавање у пријави за које се звање конкурише; кратку радну биографију (CV) и одговарајуће
доказе који потврђују наводе из биографије; оверене
фотокопије исправа о стеченим степенима високог
образовања (дипломе или уверења о дипломирању)
о стеченом степену високог образовања који је прописан као услов за избор у звање (кандидати за избор
у звање асистента обавезно достављају и потврду о
уписаним докторским студијама); извод из матичне
књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење
о држављанству РС (или оверену фотокопију); уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању, не старије од месец дана (уколико кандидату
уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања овог конкурса, кандидати приликом пријаве на
конкурс достављају потврду да су поднели захтев за
издавање тог уверења, док уверење о неосуђиваности морају доставити најкасније до дана заснивања
радног односа). Кандидатима који не буду изабрани
документа ће бити враћена на адресу наведену у
пријави на конкурс, након завршетка процедуре избора у звање. Конкурс је отворен до 29. децембра 2017.
године до 16 часова. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима (понедељак петак) од 10 до 16 часова или послати путем поште на

горенаведену адресу. Пријаве послате путем поште
морају стићи у школу до истека наведеног рока за
конкурисање иначе ће се сматрати неблаговременим
и неће бити разматране. Статут, Правилник о избору
и ангажовању наставника и сарадника и Правилник о
систематизацији, могу се погледати на интернет страници школе (http://www.viser.edu.rs, путања: Почетна
страна> О школи>>Општа акта школе). Непотпуне,
неблаговремене и неразумљиве пријаве неће бити
разматране. ВИШЕР задржава право да организује
интервјуе за проверу поседовања потребних знања,
на које ће позвати само кандидате који уђу у ужи
избор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу
научну област Општа филозофија
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања историја
филозофије, на одређено време од 5
година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу
научну област Општа историја
новог века
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Класичне науке

предност имају кандидати чије
је тежиште истраживања римска
књижевност, на одређено време од
5 година

Доцент за ужу научну област
Историја српског народа у
средњем веку са историјском
географијом и старословенским
језиком
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област
Општа Филозофија

предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања историја
филозофије, на одређено време од 3
године

Асистент за ужу научну област
Предшколска педагогија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је уписало докторске студије
из области филозофије и на претходно завршеним
основним и дипломским академским студијама мастер, остварило просечну оцену најмање 8 и које
показује смисао за наставни и научни рад.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/05) и
Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и
остала пратећа документација), доставити на наведену адресу Факултета.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Београд
Булевар краља Александра 73/II

Доцент за ужу научну област
Романистика, предмет Француска
књижевност

1) Наставник у звање редовног
професора за ужу уметничку
област Архитектонско
пројектовање

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 74 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију
дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и
радове, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству на адресу: Филолошки факултет
у Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд
Булевар краља Александра 73/II

1) Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 5 година

2) Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Урбанизам
на Департману за урбанизам, на
одређено време од 5 година

3) Наставник у звање доцента
за ужу научну област Визуелне
комуникације и архитектонска
графика
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), чланом 75
Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/17), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ”, бр. 186/15 - пречишћен текст и 189/16), Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник
УБ”, бр. 192/16, 195/16 и 197/17), Правилником о
изменама и допунама Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду од 21.06.2017. године, Статутом
Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 116/17 - пречишћен
текст) и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Архитектонском
факултету у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству,
подносе се на адресу: Универзитет у Београду Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса.
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на Департману за архитектуру

2) Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку
област Архитектонско
пројектовање
на Департману за архитектуру
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), чланом 75
Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/17), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ”, бр. 186/15 - пречишћен текст и 189/16), Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник
УБ”, бр. 192/16, 195/16 и 197/17), Правилником о
изменама и допунама Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду од 21.06.2017. године, Статутом
Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 116/17 - пречишћен
текст) и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Архитектонском
факултету у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству,
подносе се на адресу: Универзитет у Београду Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд
Булевар краља Александра 73/II

1) Сарадник у звањe асистента за
ужу научну област Архитектонско
пројектовање
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 3 године
3 извршиоца

2) Сарадник у звањe асистента
за ужу научну област Историја,
теорија и естетика архитектуре
и визуелних уметности и обнова
градитељског наслеђа
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС)
и чланом 84 Законa о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у
Београду („Гласник УБ”, бр. 186/15 - пречишћен
текст и 189/16) и Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 105/15-пречишћен текст и 115/17).
Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак радова), оверене копије
диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Бео-

граду - Архитектонски факултет, Булевар краља
Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област
Енергетски претварачи и погони
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017),
Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 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.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ”
19323 Брза Паланка, Првомајска 1
тел/факс: 019/85-480, 85-039
e-mail: osbrza@kladovonet.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за
наставника, педагога или психолога за рад у врсти
и подручју рада којој припада установа; дозвола
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; завршена обука и положен испит за директора
школе; најмање осам година рада у установи, на
пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс
не пријави ниједан кандидат који испуњава напред
наведене услове (чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), за директора
може бити изабрано и лице које поседује: одговарајуће образовање за наставника оне врсте школе
којој припада школа (чл. 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора установе; најмање десет година рада у установи, на пословима
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност.
Директору који не положи испит за директора у року
опд две године од дана ступања на дужност престаје
дужност директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
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одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискиминаторног понашања; потврду о радном искуству; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе); оверен препис/фотокопију лиценце за
рад директора установе (ако је кандидат поседује);
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказ о стручним и организационим способностима (необавезно). Пријава са
доказима о испуњавању услова предаје се у року
непосредно школи или путем препоручене поштанске пошиљке - са назнаком “За конкурс за директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи све прилоге који се захтевају
у конкурсу. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама. Кандидат може доказе о испуњености услова за избор
доставити после истека рока за достављање пријава на конкурс, али само ако учини вероватним да
те доказе није могао да благовремено прибави из
оправданих разлога. Доказе о оправданости разлога
за пропуштање рока кандидат конкурса је обавезан
да достави заједно са накнадно поднетим доказима
за избор. Накнадно достављање доказа за избор
може се прихватити само ако их је школа примила
пре него што је Комисија почела да разматра конкурсни материјал. Документа која се прилажу морају
бити оригинална или у овереној фотокопији. Документа се не враћају. Неблаговремене или непотпуне
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће
донета у законском року о чему школа обавештава
лица која су се пријавила на конкурс.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву треба да достави следећа документа (не старија од 6 месеци): краћу биографију,
оверену копију дипломе о стеченом високом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење из казнене евиденције.
Копије морају бити оверене. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности доставља се
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ШАРСКИ ОДРЕД“
38157 Брезовица, Севце
тел. 0290/74-200

Оглас објављен 13.12.2017. године у публикацији „Послови“ мења се у делу УСЛОВИ:
кандидати који се пријаве на конкурс морају
да испуњавају услове за директора школе
који су предвиђени у чл. 139 и 140 Закона
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број: 88/2017). И
у делу ОСТАЛО: уверење из основног суда
да није покренут кривични поступак, као ни
истрага; потврда о радном стажу (потребно је
да кандидат има најмање осам година радног
стажа у области образовања и васпитања).

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАЈКО УРОШЕВИЋ“
38239 Драјковце, Готовуша
тел. 0290/75-089

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за
наставника, васпитача и стручног сарадника, у
складу са чл. 140 и чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр
88/17) стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима коки су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. године; да
кандидат има дозволу за рад наставника, васпитача или стручног сарадника; најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност, односно по подношењу
подзаконског акта.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију дозволе
за рад (стручни испит или лиценца); доказ да има
најмање 8 година радног искуства у области образовања и васпитања; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење да се не води кривични поступак и да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада за време мандата. Мандат директора школе траје 4 године
од дана ступања на дужност. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања код Националне службе
за запошљавање у службеним новинама „Послови“.

Неблаговремена и непотпуна документација кандидата неће бити узета у разматрање. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично у управи школе.
За све додатне информације о конкурсу кандидати
могу да се обрате управи школе на горенаведени
телефон.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА“ БАЊЕ - СРБИЦА
38334 Осојане, Село Бање
Светог Николе 19
тел. 064/3237-276

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: Општи услови: да су кандидати држављани Републике Србије; да имају општу здравствену
способност за обављање послова директора установе; 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 знају српски језик, на коме се остварује васпитно-образовни рад у установи. Посебни
услови: да поседују високо образовање стечено на
студијама: 1. другог степена (мастер академске студије, мастер струковне струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области предмета, за васпитача, педагога или психолога; 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 педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, 3. да имају дозволу за рад
васпитача, педагога или психолога, обуку и положен
испит за директора установе, извештај стручно-педагошког надзора у радној биографији кандидата и
најмање осам година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Лице из става 1
тачка 1 подтачка 2 мора да има завршене студије
за одговарајућу групу предмета из одговарајуће научне односно стручне области. Изузетно, директор
може бити и лице - васпитач, са стеченим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) у трајању од три године или лице
са стеченим вишим образовањем. Кандидат треба
да има дозволу за рад васпитача, обуку положен
испит за директора установе, извештај стручно-педагошког надзора у радној биографији кандидата и
најмање десет година рада у предшколској установи, на пословима образовања и васпитања, након
стеченог образовања. Уз уредно попуњену пријаву
(лични подаци кандидата, наслов коме се обраћа,
намера конкурисања и др.), кандидати су дужни да
поднесу следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених (не старије од шест месеци); уверење о државњанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
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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; фотокопију личне карте, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
кандидата; оверену фотокопију дозволе - лиценце за
рад у звању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе; доказ о радном
искуству. Лекарско уверење о општој здравственој
способности кандидата и извештај стручно-педагошког надзора у радној биографији кандидата,
достављају се пре закључења уговора о обављању
послова директора установе. Уколико се на конкурс
јави кандидат - лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
спљашњег вредновања, непосредно пре закључења
уговора о обављању послова директора. Рок за
пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Уредно попуњену пријаву и осталу пратећу документацију слати на
следећу адресу: Предшколска установа „Маја” Србица, Светог Николе 19, Село Бање, 38334 Осојане, са
обавезном назнаком „Конкурс за директора установе” за секретара.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за пријем у
радни однос под 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не старији од 6
месеци) подноси се пре закључења уговора о раду.
Кандидати прилажу: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном - CV, оверену
копију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење да нису осуђивани (уверење МУП-а), формулар за пријаву на конкурс. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију,
заједно са одштампаним формуларом, достављају
установи. Пријаву са наведеном документацијом
доставити лично или путем поште на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

К РА Г У Ј Е В А Ц

са 62% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Медицинска сестра на
превентивно здравственој
заштити

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) завршена средња медицинска школа,
IV степен педијатријског или општег смера, са или
без радног искуства; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 3) неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17); 4) држављанство Републике Србије; 5) знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за рад са децом узраста од три
године до поласка у школу
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) лице које има 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; 2) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом;
3) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17); 4) држављанство Републике
Србије; 5) знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659
e-mail: office@ssbatocina.edu.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 и 2/2017) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 15/2013, 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 језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и
то: доказ о одговарајућем образовању (диплому) и
доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечених на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
бодова издат од стране високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу, за оне
кандидате који то поседују; доказ да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
са холограмом; уверење о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци; доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
(уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе);
доказ о испуњености услова под редним бројем 2
(лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу морају
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Конкурс објављен у публикацији „Послови“
бр. 755 13.12.2017. године, за следећа радна
места: наставник солфеђа и теорије музике - послови наставника солфеђа и теорије
музике у основној музичкој и средњој музичкој школи, на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана (трудничко,
породиљско и нега детета) и библиотекар послови библиотекара у основној музичкој и
средњој музичкој школи на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана (избор на функцију), и треба исправно
да гласе: наставник солфеђа и теорије музике
- послови наставника солфеђа и теорије музике у основној музичкој и средњој музичкој
школи, са 90% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутне запослене преко
60 дана (трудничко, породиљско и нега детета) и библиотекар, нототекар, медијатекар у
основној музичкој и средњој музичкој школи на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (избор на функцију). У осталом делу текст конкура остаје
неизмењен.

К РА Љ Е В О

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Аутоматско
управљање и флуидна техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука
из научне области за коју се наставник бира. Поред
општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава опште и посебне услове
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предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и
Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09. 01 2017. године - пречишћен текст), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
доставити: биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме
- оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним нивоима студија,
одговарајући доказ надлежног органа у погледу
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона
о високом образовању, списак научних и стручних
радова, као и саме радове и све остале доказе од
значаја за избор. Сву документацију са доказима о
испуњености услова конкурса кандидати су дужни
да доставе и у електронској форми на компакт диску
- CD, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу - број
IV-06-279 од 11.04.2016. године и број IV-06-62/6 од
17.01.2017. године (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php.). Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на
адресу Факултет за машинство и грађевинарство
у Краљеву, 36000 Краљево, Доситејева 19, са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у
звање доцент за ужу научну област аутоматско управљање и флуидна техника”. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВО КУРСУЛА“
36000 Краљево, Доситејева 136
тел. 036/381-131

1) Наставник математике

за 67% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

2) Стручни сарадник - психолог
или педагог
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка
(1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017). Степен и врста образовања морају бити у складу са чл. 3 ст. 1 тачка 9 - за
радно место под 1 и чл. 6 тачке 1 и 2- за радно
место под 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат поред општих
услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 75/2014), треба да испуњава и
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посебне услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 88/2017), и то: да има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка
1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) чл. 142 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017). Степен и врста образовања морају бити у складу са са чл. 3 ст. 1 тачка
9 - за радно место под 1 и чл. 6 тачке 1 и 2 - за
радно место под 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („ Сл. гл. РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); 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 (доказује се изводом из казнене
евиденције), коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе; да има држављанство Република Србије
(доказује се уверењем о држављанству у оригиналу или овереној копији не старије од 6 месеци); да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са европским системом преноса
бодова. Наставник који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у делу
„Ново на сајту”, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са
исправом којом се доказује да је кандидат стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ
да је кандидат положио стручни испит - испит за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци - оригинал или оверена
копија); извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе; доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора о раду.

Административно-финансијски
радник

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл.
гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 - одлука УС) и услова прописаних Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђене Актом о систематизацији радних места у ОШ „Јово Курсула“ Краљево и то: да има
завршено средње образовање у трајању од четири
године, IV степен стручне спреме, стечено на основу завршене: средње стручне школе економског или
правног смера; опште гимназије; друге четворогодишње средње школе која пружа образовање из
области економских, правно-биротехничких и административних послова; да познаје и користи знање
за рад на рачунару. Уз попуњен пријавни формулар
кандидат за радно место под бр. 3) административно-финансијски радник доставља: оверен препис
(копију) дипломе о завршеном четворогодишњем
средњем образовању одговарајуће струке; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци - оригинал или оверена копија). Извод из
казнене евиденције прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе. Доказ да кандидат зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик,
у обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима доставља само изабрани
кандидат по окончању конкурса, а пре закључења
уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”, поштом на адресу: ОШ „Јово Курсула”
Краљево, 36000 Краљево, или лично радним даном
од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Општина Брус

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће
образовање из чл. 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника, педагога и психолога и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјал. академске студије),
и то: а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука. 2) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, лице из тачке 1 подтачка б мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; дозволу за рад
наставника (лиценца), васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат који нема положен испит за директора
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дужан је да га положи у року од 2 године од дана
ступања на дужност); најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања; да
има физичку, психичку 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. Доказ о испуњености услова да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о
међусобним правима и обавезама. Осим утврђивања
испуњености услова за избор директора, комисија
цени доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника). У
колико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручног педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Доставити: радну биографију, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, не
старије од 6 месеци, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (дозволи за рад), не старије од 6 месеци, оверен препис или фотокопију
уверења о положеном испиту за директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
исти положи у року од 2 године рачунајући од
дана ступања на дужност), не старије од 6 месеци, потврду о радном искуству - најмање 8 година рада у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, уверење
да се против кандидата не води истрага, нити је
подигнута оптужница код надлежног суда, не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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 онемогућује рад у образовању, не
старије од 6 месеци, уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом, доказ о стручно-педагошком
надзору о раду кандидата (извештај просветног
саветника), доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе, уверење о
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајућа знања стекли на српском језику), доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора), не старији од
6 месеци. Рок за подношење пријаве је 15 дана
ода дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“
16240 Медвеђа, Тупале
тел. 062/176-4716

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање 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), 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; лице које
испуњава услове за наставника школе, за педагога
и психолога, има дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
лице које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; лице које није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
лице које има држављанство Републике Србије;
доказ о познавању албанског језика. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну
биографију; оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад); потврду о раду у области образовања;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење
да има физичку, психичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.
Ближе информације могу се добити у секретаријату
школе, на телефон: 062/1764-716.

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

Професор енглеског језика

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за наведено место су прописани чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016-I; 13/2016-II, 2/2017-I и
2/2017-II).

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњени формулар који
преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
http://www.mpn.gov.rs/ достављају и: диплому
о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду да
имају одговарајуће образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а потврду о
неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз
пријаву доставити оригинале или оверене копије
докумената издатих од надлежних органа (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља
по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају
одговарајуће образовање правних наука у складу
са чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: радну биографију,
попуњен пријавни формулар са сајта министарства
просвете, науке и технолошког razvoja http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc, уверење о држављанству
РС - оригинал или оверену копију, извод из матичне књиге рођених - трајни, оригинал или оверену
копију, диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију, 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 (овај доказ не сме бити старији од
шест месеци), доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који образовање нису стекли
на српском језику). Оверене копије не смеју бити
старије од шест месеци. Конкурсна комисија коју
именује директор за спровођење конкурса утврдиће испуњеност услова за пријем у радни однос
кандидата из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене,
након чега ће обавити разговор са кандидатима са
листе. Решење о избору кандидата комисија доноси
у року од осам дана од дана обављеног разговора.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати непосредно школи или преко
поште на адресу школе. Све информације у вези са
огласом можете добити на телефон: 016/791-115.
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ПУ „МЛАДОСТ”

НИШ

16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити узабрано лице
које испуњава следеће услове: дужност директора предшколске установе може да обавља лице
које има: образовање прописано одредбама
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система васпитања и образовања, 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; поседовање дозволе
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малололетног 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; непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног
у складу са законом; најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Дужност директора предшколске установе може
да обавља и лице које има: одговарајуће образовање члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
у дечјем вртићу на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених о држављанству); лекарско уверење
о психичкој и здравственој способности за рад
са децом (пре закључивања уговора о раду, не
старије од 6 месеци); оверен препс/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; потврду о радном
стажу у области васпитања и образовања; биографију са кратким прегледом кретања у служби.
Пријаве са потребном документацијом подносе
се на адресу: Предшколска установа „Младост”,
16215 Црна Трава, са назнаком: „Пријава за конкурс за избор директора”. Ближе информације на
број: 016/811-277.

Први
утисак је
најважнији
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испред свих
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18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

Наставник историје

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника
директора на своје радно место
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос
може да се пријави кандидат под условима прописаним Законом о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17):
да има стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/17), на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 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 и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013), и то: професор
историје; професор историје и географије; дипломирани историчар; мастер историчар; дипломирани историчар - мастер; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна српски
језик и језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; да је држављанин Републике Србије.
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 о
одговарајућем образовању, односно уверење ако
диплома није издата; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из казнене евиденције полицијске
управе као доказ о неосуђиваности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан програм за остваривање ФООО за андрагошког
асистента. Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; доказ о држављанству; доказ о савладаном програму за остваривање ФООО за андрагошког асистента; доказ да није осуђиван према чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања.

18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: Послове васпитача у установи може да
обавља лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од 3 године, вишим образовањем, односно са одговарајућим
средњим образовањем. Лице треба да испуњава
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017): да има одговарајуће образовање (доказ
доставити уз пријаву на конкурс); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставити пре закључења уговора о
раду); да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доказ доставити уз пријаву на конкурс);
држављанство Републике Србије (доказ доставити
уз пријаву на конкурс); да зна српски језик и језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверену фотокопију радне
књижице. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за васпитача”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/320-417

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене
запослене која се налази на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ:Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да имају одговарајуће образовање, 2) да имају психичку, физичку
и здраствену 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 скла-
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ду 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. Услови из става 1 члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања доказује се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1, 3 и 5 члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања саставни су део пријаве на конкурс, а из става 1 тачка
2 овог члана пре закључивања уговора о раду. Рок
за доставу на конкурс је 8 дана од објављивања у
публикацији “Послови”. Потребна документа: оригинал или оверена копија дипломе, односно уверење
којим се доказује одговарајуће високо образовање,
оригинал уверење о држављанству, не старије од 6
месеци, оригинал извод из матичне књиге рођених,
не старији од 6 месеци, одговарајући доказ којим се
доказује познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (познавање српског и босанског
јеика), сходно члану 139 става 1 тачке 5 Закона о
основама система образоваја и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); уверење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело за
које је изречена беусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и лостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за њега
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање. Пријаве се могу слати на горенаведену
адресу или доставити лично у просторијама школе.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

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

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

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Процеси обраде скидањем
материјала
на одређено време од 1 године

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

Наставник словачког језика

на одређено време до повратка
раднице са боловања, почев од
10.01.2018. године

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидат
мора испуњавати и посебне услове прописне 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). Кандидати који конкуришу за пријем на наведено радно
место, поред општих услова за заснивање радног
односа морају поседовати одговарајући степен образовања и врсту стручне спреме и стручну спрему
прописану у 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 11/2016 и 2/2017), а у складу са одредбама члана 139, 140, 141 став 7 и 142
став 1 Закона о основама образовања и васпитања
(“Сл. гл. РС”, број 88/17).

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће
документе: доказ о одговарајућој стручној спреми
- одговарајућа диплома и доказ о обавезном образовању из психолошких, педагошких и методичких

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Аутоматика и
управљање системима
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Мехатроника, роботика и
аутоматизација и интегрисани
системи

Бесплатна публикација о запошљавању

дисциплина стеченом 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 сладу 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. гласник 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. Школа
није у могућности да у целости плаћа путне трошкове. 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. Кандидати попуњавају пријавни 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
на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 5 дана
од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ИСИДОР БАЈИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 9

Наставник клавира

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен, образовни профил: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар пијаниста; академски музичар - пијаниста;
мастер музички уметник, професионални статус клавириста, дипломирани клавириста.

Наставник корепетиције

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, образовни профил: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар
- чембалиста; академски музичар - пијаниста; академски музичар - оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички уметник, професионални
статус - клавириста, оргуљаш или чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус - камерни музичар.

Наставник фагота

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
20.12.2017. | Број 756 |
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УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, образовни профил: дипломирани музичар - усмерење
фаготиста; дипломирани музичар фаготиста; академски музичар фаготиста; мастер музички уметник,
професионални статус - фаготиста.
УСЛОВИ: Кандидати су дужни да поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених
чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 69/05, 54/09, 32/12, 75/14, 13/17), испуњавају
и посебне услове утврђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање („Сл . гласник - Просветни гласник
РС“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017), као и посебне
услове утврђене чл. 139, став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17), то јест да: има одговарајуће образовање; 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; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење о некажњавању у складу са тачком 3 тексту
конкурса, уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију), одговарајући доказ о
испуњености услова из тачке 5 (фотокопију сведочанства о завршеној средњој школи из ког је
видљиво да је кандидат изучавао српски језик као
матерњи или као други), кратку биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи на горенаведену адресу или лично у секретаријату школе.

Наставник ромског језика са
елементима националне културе

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

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

Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-080

Наставник енглеског језика

са 87,77% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних радних
места, а најдуже до 31.08.2018.
године

Наставник обавезне физичке
активности

са 5% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободних радних места, а најдуже
до 31.08.2018. године

Наставник грађанског васпитања
- изборни предмет

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

Наставник информатике и
рачунарства - изборни предмет

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

Наставник историје

са 65% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободних радних места, а најдуже
до 31.08.2018. године

Наставник математике

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

Наставник математике

са 111% радног времена (11% преко
пуног радног времена), на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободних радних места, а најдуже
до 31.08.2018. године

Наставник немачког језика

са 77,77% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних радних
места, а најдуже до 31.08.2018.
године

Посао се не чека, посао се тражи
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Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са функције

Наставник српског језика

са 61% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободних радних места, а најдуже
до 31.08.2018. године

Наставник технике и технологије
(у V разреду) и техничког и
информатичког образовања (у
VI, VII и VIII разреду)

са 70% радног времена (10% радног
времена - техника и технологија
и 60% радног времена - техничко
и информатичко образовање),
на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних радних
места, а најдуже до 31.08.2018.
године

Педагог школе

са 50% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободних радних места, 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
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17): 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 141
Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: А) студије другог степена
из научне, односно стручне обласи за одговарајући
предмет односно групе предмета , Б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих је најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским сиситемом преноса бодова. Сматра се
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и пси-
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хологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има неопходно образовање. Лице,
такође, треба да има звање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16). Кандидат треба да
има: 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) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад . Доказ о
испуњености услова из тачке 5 кандидат доказује
дипломом, у случају да је завршио и стекао образовање на српском језику. У случају да је кандидат
стекао образовање на страном језику, потребно је
да достави доказ да је положио испит из језика на
коме се одвија образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске установе. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурсу, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Неопходно је доставити: пријавни
формулар одштампан и попуњен; диплому, оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6
месеци у тренутку подношења пријаве; уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију
која није старија од 6 месеци у тренутку подношења
пријаве; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ да је положио испит
из језика на коме се одвија образовно-васпитни рад
по програму одговарајуће високошколске установе (само за кандидате који нису завршили и стекли
образовање на српском језику). Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у
ужи избор биће упућени на претходну психолошку
процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Пријаве
на конкурс, са траженом документацијом, доставити
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Секретар школе

са 50% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободних радних места, 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
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139 и
140 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17): 1) да има
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одговарајуће образовање из области правних наука,
у складу са чланом 140 став 1 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност услова
из тачке 5 кандидат доказује дипломом, у случају да
је завршио и стекао образовање на српском језику.
У случају да је кандидат стекао образовање на страном језику потребно је да достави доказ да је положио испит из језика на коме се одвија образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске
установе. Докази о испуњености услова из тачака 1,
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурсу, а доказ
из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Неопходно је доставити:
пријавни формулар одштампан и попуњен, диплому,
оригинал или оверену фотокопију која није старија
од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ да је положио испит
из језика на коме се одвија образовно-васпитни рад
по програму одговарајуће високошколске установе (само за кандидате који нису завршили и стекли
образовање на српском језику). Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у
ужи избор биће упућени на претходну психолошку
процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Пријаве
на конкурс, са траженом документацијом, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОШ “СВЕТИ САВА”
Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs
www.svetisavapancevo.edu.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, даље Закон), као 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 кандидат има одговарајуће високо образовање, 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије): (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са
кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 старији од шест месеци); доказ о
знању српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља
кандидат само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду).
Напомена: у складу са чланом 154 и 155 кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техно20.12.2017. | Број 756 |
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лошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве
на конкурс доставити лично или поштом на адресу
школе: ОШ „Свети Сава” Панчево, Војвођанска бб,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са
назнаком „За конкурс”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник устава и права
грађана

за 1 час недељно (5% радног
времена), на одређено време,
замена одсутног радника, преко 60
дана
УСЛОВИ: Посебни услови: (1) дипломирани правник;
(2) професор социологије, односно дипломирани
социолог; (3) дипломирани политиколог, наставни
смер; (4) дипломирани политиколог, смер међународно-политички; (5) мастер правник; (6) дипломирани политиколог за међународне послове. Лице из
овог члана које је стекло академско звање мастер
мора имати претходно завршене основне академске
студије из области права.

Наставник социологије са
правима

за 1 час недељно (5% радног
времена), на одређено време,
замена одсутног радника преко 60
дана
УСЛОВИ: Посебни услови: (1) дипломирани социолог; (2) дипломирани правник; (3) мастер социолог;
(4) мастер правник; (5) дипломирани политиколог (свих смерова изузимајући смер социјални рад,
социјална политика и новинарски смер); (6) дипломирани филозоф. Лице из овог члана које је стекло
академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије социологије
или основне академске студије из области права.
ОСТАЛО: Општи услови: 1) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима; 2)
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; 3)
држављанство Републике Србије; 4) знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Адреса на којој се налази формулар: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc. Потребна документација: доказ о испуњености услова одговарајућег образовања и
држављанства, доказ да није осуђиван (тачка
2), док се доказ о испуњености услова психичке,
физичке и здравствене способности подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење

44

| Број 756 | 20.12.2017.

пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
са потребном документацијом слати искључиво на
адресу: Медицинска школа „Стевица Јовановић“,
26000 Панчево, Пастерова 2.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
26000 Панчево, Новосељански пут 31

Наставник грађанског васпитања

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
које испуњава следеће услове: 1) да је држављанин
Републике Србије; 2) да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему), према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“ бр. 8/2015, 11/2016)
за наведени наставни предмет и у складу са чланом 140 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017); за предмет грађанско васпитање, поред услова из тачке 2
конкурса - одговарајуће образовање, наведени кандидати могу да изводе наставу уколико су у складу
са прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и
стручних сарадника, савладали програм обуке за
извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука
за наставника грађанског васпитања, Интерактивна
обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација за
ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно
дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да
сте, или која имају завршен специјалистички курс за
наставнике грађанског васпитања на одговарајућој
високошколској установи; 3) 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; 4) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде
изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о
раду); 5) да зна српски језик; 6) да поседује образовање из психолошких, педагошких 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 (члан 142 ст.
1 Закона о основама система образовања и васпитања). У поступку одлучивања о избору по конкурсу
комисија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити
на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака у складу са чл. 154 ст. 5 Закона о
основама система образовања и васпитања и члана
155 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања). Кандидат попуњава пријавни формулар

на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у делу Ново на
сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc. Уз одштампани својеручно потписани пријавни
формулар са назнаком да се конкурише за одређено радно место, школи се доставља: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству, доказ о
неосуђиваности кандидата (доставља се уз пријаву
на конкурс), доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик) диплома издата на српском језику или уверење да
је исти полагао српски језик на факултету). Уколико
кандидати достављају оверену фотокопију дипломе као доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад, дужни су то да назначе у
својој пријави. Кандидат је дужан, уколико не поседује образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, да
исто стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидати који конкуришу
за радно место наставника грађанског васпитања су
дужни да доставе и доказ о испуњавању услова да
су савладали програм обуке за извођење наставе
из предмета грађанско васпитање за одговарајући
разред, односно да су претходно завршили неке од
следећих програма: Обука за наставника грађанског
васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће
одрастања, Умеће комуникације, Активна настава
кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље,
Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права,
Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте, или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског
васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидати који имају положен стручни испит
или испит за лиценцу или који су имали педагогију и
психологију на факултету, дужни су да доставе доказ
о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу,
са назнаком “За конкурс“.

Наставник социологије,
социологије са правима грађана
и наставник устава и права
грађана

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: У радни однос може бити примиљено лице
које испуњава следеће услове: 1) да је држављанин
Републике Србије; 2) да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016), за
наведени наставни предмет и у складу са чланом 140
ст. 1 тачка 1 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017); 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,
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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 психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде
изабран по конкурсу а пре потписивања уговора о
раду); 5) да зна српски језик; 6) да поседује образовање из психолошких, педагошких 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 (члан 142 ст.
1 Закона о основама система образовања и васпитања). У поступку одлучивања о избору по конкурсу
комисија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити
на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, у складу са чл. 154 ст. 5 Закона о
основама система образовања и васпитања и чл.
155 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у делу Ново на
сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc.
Уз одштампани својеручно потписани пријавни формулар са назнаком да се конкурише за одређено
радно место, школи се доставља и: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству, доказ о
неосуђиваности кандидата (доставља се уз пријаву
на конкурс), доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик) диплома издата на српском језику или уверење да
је исти полагао српски језик на факултету. Уколико
кандидати достављају оверену фотокопију дипломе као доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад, дужни су да то назначе у
својој пријави. Кандидат је дужан, уколико не поседује образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, да
исто стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Кандидати који имају положен
стручни испит или испит за лиценцу или који су имали педагогију и психологију на факултету, дужни су
да доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ“
26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767-008
e-mail: osdubovac@gmail.com

Наставник француског језика

са 44,44% радног времена, на
одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: 1. студије другог степена
из научне, односно стручне обласи за одговарајући
предмет односно групе предмета, 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сиситемом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има неопходно образовање. Лице такође треба
да има звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16). Неопходно је доставити доказ о
овоме.

Наставник историје

са 35% 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
Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да

има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сиситемом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има неопходно образовање. Лице, такође, треба
да има звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16).

Наставник физике

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
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
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Наука и образовање

образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова од којих је најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским сиситемом преноса бодова. Сматра се
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит , односно
испит за лиценцу има неопходно образовање. Лице,
такође, треба да има звање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16). Лица која су стекла
академско звање мастер, морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијском
програму из области физике. Неопходно је доставити доказ о овоме.

Наставник информатике и
рачунарства (изборни предмет)

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
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС) , кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17), и то: 1) да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет односно групе предмета, 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) - на основним студијама у трајању од најмање четири године , по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сиситемом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има неопходно образовање. Лице, такође треба
да има услове и звање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13,
10/16 и 11/16).
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Наставник математике

са 88,88% 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 („Сл.
гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да испуњава
услове предвиђене у члановима 139, 140, 141 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сиситемом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има неопходно образовање. Лице, такође, треба
да има звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16). 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 или физике,
односно математике и информатике. Неопходно је
доставити доказ о овоме.

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено
време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на
неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да

има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) - на основним студијама у трајању од најмање четири године , по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има неопходно образовање. Лице, такође треба
да има звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16). Лица која су стекла академско
звање мастер , односно дипломирани - мастер треба
да имају завршене основне академске студије историје. Неопходно је доставити доказ о овоме.

Наставник технике и технологије

у V разреду и техничког и
информатичког образовања у VI,
VII и VIII разреду, са 40% радног
времена, од којих 10% техника
и технологија и 30% техничко
и информатичко образовање,
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 („Сл.
гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да испуњава
услове предвиђене у члановима 139, 140, 141 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стру-
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чне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има неопходно образовање. Лице, такође, треба
да има звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16).

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
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139 и 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да има
одговарајуће образовање - секретар мора да има
образовање из области правних наука у складу са
чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања.

Педагог

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
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члановима 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да
има одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет односно групе предмета, 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука. (то лице мора да има
завршене студије првог степена из научне , односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета). На основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређиБесплатна публикација о запошљавању

вали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горенаведених ставова мора
имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са европским сиситемом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има неопходно образовање. Лице, такође, треба
да има звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“ број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16).
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају и следеће
услове: 2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад . Доказ о испуњености услова
из тачке под 5 кандидат доказује дипломом, у случају да је завршио и стекао образовање на српском језику - самим прилагањем дипломе доказао је
испуњеност из услова из тачке под 5. У случају да
је кандидат стекао образовање на страном језику,
потребно је да достави доказ да је положио испит
из језика на коме се одвија образовно-васпитни рад
по програму одговарајуће високошколске установе.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5
подносе се уз пријаву на конкурсу, а доказ из тачке
под 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Неопходно је доставити: пријавни
формулар одштампан и попуњен, диплому, оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6
месеци у тренутку подношења пријаве, уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију
која није старија од 6 месеци у тренутку подношења
пријаве, 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, доказ да је положио испит из језика на
коме се одвија образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високо школске установе (само за
кандидате који нису завршили и стекли образовање
на српском језику). Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену за рад са

децом и ученицима у НСЗ. Након пријема резултата
психолошке процене конкурсна комисија ће обавити
разговор са кандидатима и донети решење о избору
кандидата.

Радник на одржавању хигијене чистачица

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 („Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба
да испуњава услове предвиђене у члановима 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17), и то: 1) да има
одговарајуће образовање - да има завршену основну школу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 . Доказ о испуњености услова
из тачке под 5 кандидат доказује сведочанством у
случају да је завршио и стекао основно образовање
на српском језику и самим прилагањем уверења о
завршеној основној школи или сведочанства, доказао је испуњеност из услова из тачке под 5. У случају
да је кандидат стекао образовање на страном језику
потребно је да достави доказ да је положио испит
из језика на коме се одвија образовно-васпитни рад
по програму одговарајуће високо школске установе.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5
подносе се уз пријаву на конкурсу, а доказ из тачке
под 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Неопходно је доставити: пријавни
формулар одштампан и попуњен; сведочанство
о завршеној основној школи или уверење оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6
месеци у тренутку подношења пријаве, уверење о
држављанству оригинал или оверену фотокопију
која није старија од 6 месеци у тренутку подношења
пријаве, 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; доказ да је положио испит из језика на
коме се одвија образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске установе (само за
кандидате који нису завршили и стекли образовање
на српском језику). Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену за рад са
20.12.2017. | Број 756 |
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децом и ученицима у НСЗ. Након пријема резултата
психолошке процене конкурсна комисија ће обавити
разговор са кандидатима и донети решење о избору
кандидата.
Остало за сва радна места: Пријаве на конкурс
са траженом документацијом доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ“
26000 Панчево, Браће Јовановића 89
тел. 013/318-977

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да испуњава
услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017), и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у подручју рада Техничке
школе „23. мај” - Хемија, неметали и графичарство,
Геодезија и грађевинарство, Пољопривреда, производња и прерада хране и Личне услуге, педагога
или психолога, на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005 године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; односно да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт
о полагању испита за директора, али ће изабрани
кандидат бити у обавези да положи овај испит у
законском року, након што министар просвете донесе одговарајући подзаконски акт). Поред пријаве за
конкурс са прегледом кретања у служби са биографским подацима и са предлогом рада директора школе, кандидати подносе следећа документа, којима
доказују испуњавање тражених услова: диплома о
стеченом одговарајућем образовању (оригинал или
оверена фотокопија); лекарско уверење не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија, по
закључивању уговора); уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уве-
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рење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
- уколико одговорајуће образовање није стечено
на том језику (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о положеном стручном испиту или о положеној лиценци за наставника или стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, са подацима о пословима и радним задацима
које је обављао (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. За кандидате који испуњавају услове
конкурса у складу са законом, надлежна служба за
запошљавање врши психолошку процену способности за рад са децом и ученицима применом стандардизованих поступака. Са кандидатима се обавља
интервју у складу са Законом и општим актима
Техничке школе „23. мај”. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, на телефон 013/318-977. Пријаве
са потребном документацијом о испуњености услова
достављају се поштом или лично на адресу школе,
од 8 до 13 часова: Техничка школа „23. мај”, 26000
Панчево, Браће Јовановића 89, са назнаком „Конкурс за директора школе”.

ПОЖ АРEВАЦ

лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст.
1 овог Закона. Кандидат треба да поседује уверење
о држављанству (у оригиналу или овереној копији);
психичу, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштања и злостављања
малолетног лица или родоскрвнућа, за кривично
дело примања и давања мита. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
захтев кандидат доставља: оверени препис (копију)
дипломе о завршеном образовању са исправом
којом се доказује да је кандидат стекао образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ да је кандидат
положио стручни испит - испит за лиценцу; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци - оригинал или оверена копија). Кандидат
мора да зна српски језик. Рок за пријављивање је
15 дана од дана званичног објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ”
12300 Петровац на Млави

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

Стручни сарадник - педагог

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања

12000 Пожаревац
Војске Југославије 18

Оглас објављен у публикацији “Послови”
08.11.2017. године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању,
односно образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16,10/16
и 3/17). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за

УСЛОВИ: На место педагога може бити примљен
кандидат следећег занимања: дипломирани педагог,
професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани педагог - мастер, мастер
педагог. Кандидати поред попуњеног пријавног формулара који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја достављају још и: оверену фотокопију дипломе
да имају: 1) одговарајуће образовање на основним
студијима у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године или оверену фотокопију
дипломе на студијима другог степена - после 10.
септембра 2005. године, то јест мастер академске
студује, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије и то: а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука. Лице под б) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета (такође достављају оверену фотокопију документа као доказ), 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 3) оригинал или оверену фотокопију
доказа 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,
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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) оригинал или оверену фотокопију
доказа да има држављанство Републике Србије и 5)
доказ да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази из тачака 1, 3, 4,
5, достављају се заједно са попуњеним пријавним
формуларом који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључивања уговора о раду.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
Прибој

Васпитач

за рад у припремној предшколској
групи, на одређено време
до завршетка припремног
предшколског програма у радној
2017/2018. години, у издвојеном
одељењу у Кратову у ОШ „Благоје
Полић“ Кратово

Васпитач

за рад у припремној предшколској
групи, на одређено време
до завршетка припремног
предшколског програма у радној
2017/2018. години, у издвојеном
одељењу у Прибојској Бањи у ОШ
„Никола Тесла“ Прибојска Бања

Васпитач

за рад у припремној предшколској
групи, на одређено време
до завршетка припремног
предшколског програма у радној
2017/2018. години, у издвојеном
одељењу ОШ „9. мај“ Саставци

Васпитач

за рад у припремној предшколској
групи, на одређено време
до завршетка припремног
предшколског програма у радној
2017/2018. години, у издвојеном
одељењу у Крајчиновићима, у
издвојеном одељењу ОШ „9. мај“
Саставци

Васпитач

за рад у припремној предшколској
групи, на одређено време
до завршетка припремног
предшколског програма у радној
2017/2018. години, у издвојеном
одељењу у Сјеверину, у ОШ
„Десанка Максимовић“ Сјеверин

Васпитач

за рад у припремној предшколској
групи, на одређено време
до завршетка припремног
предшколског програма у радној
2017/2018. години, у издвојеном
одељењу у Калафатима, у
издвојеном одељењу ОШ „Никола
Тесла“ Прибојска Бања
Бесплатна публикација о запошљавању

Васпитач

на одређено време до завршетка
радне 2017/18. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује 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 или одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена, студијама другог степена,
студијама у трајању од три године, вишим образовањем, односно са одговарајућим средњим образовањем у складу са посебним законом. Потребно је
да кандидат испуњава и услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/2017), и то: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до завршетка
радне 2017/18. године

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, занимање медицинска сестра - васпитач. Потребно је
да кандидат испуњава и услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/2017), и то: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, у складу са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“ број 88/2017). Кандидати уз одштампани
пријавни формулар на конкурс треба да доставе:
оверену фотокопију дипломе, односно уверење да
поседују одговарајуће образовање; уверење да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/2017); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и

здравственој способности - лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО“
31300 Пријепоље, Велика Жупа бб
тел. 033/743-938

Директор

на мандатни 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 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; 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 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 (не старије од 6 месеци),
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доставља изабрани кандидат. 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 од дана 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 горенаведену адресу, 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 7.00 до 13.00 часова, на телефон: 033/743-938.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно
високо образовање стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука у ком случају
је неопходно да су завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника; поседовање лиценце за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора школе положи у року од две године од
дана ступања на дужност); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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 на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
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које, уз испуњеност осталих горенаведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона, то јест високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије)
или на студијама у трајању од три године, или више
образовање, за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи на пословима
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству (оригинал
или оверен препис/фотокопије уверења о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стучном
испиту; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; оцену о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), а уколико се на конкурс јавило лице
које је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе
(ако је кандидат поседује); доказ о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично 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; доказ да се против кандидата не води кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога; доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима; радну
биографију са доказима о стручним и организационим
способностима; оквирни план рада за време мандата.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Конкурсна документација се доставља на
горенаведену адресу, поштом или лично у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 до
14 сати. Конкурсна документација мора бити уредно
спакована, са назнаком “За конкурс за избор директора”, са основним подацима лица које документацију
предаје. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари
тел. 026/4392-100

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник хемије

са 20% радног времена (8 сати),
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чланом 139 ЗОСОВ:
1) да има одговарајуће образовање у складу са чла-

ном 140 ЗОСОВ и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017); 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, на којем остварује образовно-васпитни
рад (доказ прилажу сви кандидати, с тим да је кандидатима који су одговарајуће образовање стекли на
том језику доказ о испуњености услова из става 1
тачка 1 чл. 139 ЗОСОВ уједно и доказ о испуњености
овог услова). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ
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.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Телефон за
додатне информације: 026/4392-100. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи
и попуњен пријавни формулар који се преузима са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Документа неће
бити враћена кандидатима. Рок за пријављивање
кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

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

Оглас објављен у „Пословима“ 29.11.2017.
године поништава се у целости.

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства или до
повратка директора на радно
место за које се конкурс расписује
(радница на породиљском одсуству
је запослена на одређено време до
истека мандата директору школе)
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017):
психичка, физичка и здравствена способност за рад
у установи; 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 човеч-
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ности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; знање српског језика, 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 или да је кандидат у току студија положио испите из психологије и педагогије или
је положио стручни испит односно испит за лиценцу.
У поступку одлучивања о избору наставника математике директор ће извршити ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању
услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању,
доказ о неосуђиваности (прибавља се у МУП-у) и
доказ о држављанству Републике Србије, као и уверење или други документ о положеним испитима из
педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (оверене фотокопије или у оригиналу). Кандидати са завршеним мастер студијама достављају
и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе:
11300 Смедерево, Улица слободе 3. Рок за пријаву
на оглас: 8 дана од дана објављивања. Телефон за
информације: 026/617-383.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“
11315 Сараорци
Краља Александра 95
тел. 026/781-082

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника хемије може бити примљен кандидат
који мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању,
односно образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године по прописима
који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Степен и врста образовања морају бити у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр.11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; наставник који је у току студија
положио испит из педагогије или психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
Бесплатна публикација о запошљавању

сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог
Закона; уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван
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; кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са исправом којом се
доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно доказ о положеним испитима из педагогије
или психологије или доказ да је кандидат положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр.88/2017); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија). Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
достављају непосредно или путем поште, на адресу: ОШ „Херој Света Младеновић”, 11315 Сараорци,
Краља Александра 95. Сва потребна обавештења
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 026/781-082.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНА ЈЕВТИЋ“
11425 Кусадак

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање - дужност
директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, и то 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;
2. дозвола за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 3. обука и положен испит за директора
установе; 4. најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег васпитања; 5. да има психичку,

физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 6. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. држављанство
Републике Србије; 8. да зна српски језик на којем
остварује образовно-васпитни рад - кандидати су уз
пријаву на конкурсу дужни да доставе: кратку радну биографију са кретањем у служби са датумима и
између осталог обавезно навођење датума када је
први пут заснован радни однос у установи; диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о
дозволи за рад - лиценца или уверење о положеном стручном испиту (који се по Закону о основама
система образовања и васпитања сматра за лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту за директора установе - пријава на конкурс која не садржи
доказ о обуци и положеном испиту за директора
установе, неће се сматрати непотпуном јер уколико
изабрани кандидат нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност, у складу са чланом
122 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања - потврда са
називом послодавца и наведеним пословима које је
кандидат обављао и у ком времену; 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;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу без обзира на датум издавања); уколико се на конкурс пријављује лице које
претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стучно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
уколико се на конкурс пријављује лице које претходно није обављало дужност директора установе,
комисија за избор директора цени доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата (узвештај просветног саветника); доказ да
кандидат зна српски језик на којем оставрује образовно-васпитни рад у обавези су да доставе само
они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику на коме се остварује образовно-васпитни рад - сматра се да је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику ако
му је диплома о одговарајућем образовању издата
на српском језику. Сва напред наведена документа обавезно доставити у оригиналу, препису или
фотокопији овереној од стране надлежног органа.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености напред
наведених услова конкурса подносе се Основној
школи „Брана Јевтић“ у Кусатку, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”
20.12.2017. | Број 756 |
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СОМБОР

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС
ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
„АДИ ЕНДРЕ“

25260 Апатин, Српских владара 25
e-mail: sekretar@zarko.edu.rs

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана, до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Наставник биологије

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана, до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 60% радног времена
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 школи (“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 фотокопију 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 фотокопију);
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017).
Доказ о познавању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на горенаведену
адресу основне школе. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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24321 Мали Иђош, Главна 27
тел. 024/730-664

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора могу се
пријавити кандидати који испуњавају услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017; даље - Закон)
и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 108/2015; даље Правилник), и то: 1)
да имају стечено одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице под овом подтачком такође мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); (3)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5) да знају српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски
језик), 6) да имају дозволу за рад, односно лиценцу за рад наставника, психолога или педагога, 7)
да имају најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, 8) да имају обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност), 9) да имају доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), кандидат који је претходно
обављало дужност директора установе дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања, 10) да
нису правоснажно осуђени за привредни преступ у
вршењу раније дужности.
ОСТАЛО: Уз пријаву (молбу) на конкурс, кандидат
подноси следеће доказе: биографију са кратким прегледом кретања у служби, предлог програма рада
директора школе, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о
положеном испиту за лиценцу или уверење о положеном стручном испиту за наставника или стручног
сарадника, потврду о радном стажу са подацима о
пословима и радним задацима које је обављао, уве-

рење о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци или оверену фотокопију истог, у складу са одредбом члана 141 став 7 Закона: доказ о
познавању српског језика (кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику), као и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (мађарски језик) - кандидат
доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на мађарском језику, доказ под тачком
9 доставља кандидат, уколико кандидат не достави
доказ о испуњености услова под тачком 8, његова
пријава се неће сматрати непотпуном, извод из МКР
за кандидате који су променили презиме односно
име после издавања дипломе, уверење из привредног суда да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности, уверење
основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 уверење
под тачком 3 прибавља установа. Лекарско уверење
под тачком 2 доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Докази о испуњавању
услова конкурса подносе у се оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 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 сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Пријаве
са потребним документима могу се доставити: лично у секретаријату школе или поштом на адресу:
Огледна ОШ „Ади Ендре“, 24321 Мали Иђош, Главна 27), са назнаком „Конкурс за директора”. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору директора
школе биће донета у законском року. Све потребне
информације могу се добити у секретаријату школе,
на телефон: 024/730-664.

ШАБАЦ

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Помоћни радник

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, а
најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и остале опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има одговарајуће образовање, да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),
да зна језик ма којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да поднесе
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следећа документа: краћу биогафију, доказ да има
одговарајуће образовање (оверену фотокопију уверења), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно
пре закључења уговора о раду, у складу са чланом
139 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова за рад на наведеним пословима
поднети на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурсна документација се
не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО
ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

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

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017) - наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне струдије, специјалистичке
академске студије, и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајуће
предмете, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Кандидат треба
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван за
Бесплатна публикација о запошљавању

кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона,
да има држављанство Републике Србије, да 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; доказ да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање, 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; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), 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. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3

Наставник биологије

са 15% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове предвиђене Законом о раду и чл. 24, 25, 26 и чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: 1. да има одговарајуће образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године,
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 3 и 5 саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Приправник - наставник стручног
предмета Обликовање графике
са 62,1% радног времена, на
одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове предвиђене Законом о раду, чл. 24, 25, 26 и чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: 1. да има одговарајуће образовање (наставника
графичког предмета): на студијама другог степена (
мастер академске студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, које га у складу
са чланом 13 Правилника о степену и врсти образо-

вања наставника у стручним и уметничким школама
у подручју рада култура, уметност и јавно информисање “Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 16 од 28. августа 2015, 11 и 26. августа 2016, 2
од 13. марта 2017. чине квалификованим за наставу
и друге облике образовно васпитног рада за стручни
предмет обликовање графике; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака
1, 3 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду.

Наставник графичких стручних
предмета - графика, обликовање
графике, писмо, писмо - лепо
писање са калиграфијом и
орнаментиком
са 84,8% радниог времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове предвиђене Законом о раду чл. 24, 25, 26 и чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: 1. да има одговарајуће образовање (наставника
графичког предмета): на студијама другог степена (
мастер академске студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, које га у складу
са чланом 13 Правилника о степену и врсти образовања наставника у стручним и уметничким школама
у подручју рада култура, уметност и јавно информисање „Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 16 од 28. августа 2015, 11 и 26. августа 2016, 2
од 13. марта 2017. чине квалификованим за наставу
и друге облике образовно васпитног рада за стручне
предмете графика, обликовање графике, писмо, писмо лепо писање са калиграфијом и оранментиком;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под тачкама 1, 3 и 5 саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Секретар школе - приправник

на одређено време, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове предвиђене Законом о раду, чл. 24, 25, 26 и чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то. 1. да има одговарајуће образовање - на студијама
другог степена (мастер академске студије), на основ20.12.2017. | Број 756 |
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ним студијама у трајању од најмање четири године,
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 3 и 5 саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Наставник математике приправник

са 44,5% радног времена, на
одређено време
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове предвиђене Законом о раду, чл. 24, 25, 26 и чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то. 1. да има одговарајуће образовање - на студијама
другог степена (мастер академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године,
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под тачкама 1, 3 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Пријаве са одговарајућом документацијом доставити на адресу: Уметничка школа, Велики парк 3, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

Посао се не чека, посао се тражи
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА

17501 Врање, Моше Пијаде бб

Професор педијатрије са негом вежбе

17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/423-630, 422-425

Професор правне групе
предмета, устав и право грађана

за 15% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Професор социологије

за 35% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са боловања, породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - проверу
психофизичке способности за рад са ученицима
врши надлежна НСЗ, применом стандардизованих
поступака; 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. Кандидати треба да испуњавају
и посебне услове из Правилника о врсти и степену
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: Кандидати прилажу: пријавни формулар са званичне инетрнет 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). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
која није старија од 6 месеци доставити у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
подносе на адресу: Хемијско-технолошка школа
Врање, Моше Пијаде бб, са назнаком “За конкурс.”

за 58,33% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског одуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар,
виша медицинска сестра, струковна медицинска
сестра, организатор здравствене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша
медицинска сестра инетрнистичког смера, виша
медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар. Лице из ове тачке треба да има
предходно стечено средње образовање у подручју
рада здравство и социјална заштита за образовни
профил педијатријска сестра - техничар.

Професор здравствене неге вежбе

за 20,83% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар,
струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, специјалиста струковна медицинска
сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра
општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра хируршког
смера, виши медицински техничар.

Професор дечије
неуропсихијатрије са негом вежбе

за 8,33% радног времена, на
одређено време до повратка одсутне
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар,
виша медицинска сестра, виша струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска
сестра, виша медицинска сестра општег смера,
виша медицинска сестра интернистичког смера,
виша медицинска сестра хируршког смера, виши
медицински техничар. Лице из ове тачке треба
да има предходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита, за
образовни профил педијатријска сестра - техничар.

Професор педијатрије са негом,
настава у блоку

за 7,14% радног времена, на
одређено време до повратка одсутне
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар,
виша медицинска сестра, струковна медицинска
сестра, организатор здравствене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша
медицинска сестра инетрнистичког смера, виша
медицинска сестра хируршкофг смера, виши меди-
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цински техничар. Лице из ове тачке треба да има
предходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовни
профил педијатријска сестра -техничар.

Професор здравствене неге деце,
настава у блоку
за 3,57% радног времена, на
одређено време до повратка одсутне
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар,
виша медицинска сестра, струковна медицинска
сестра, организатор здравствене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша
медицинска сестра интернистичког смера, виша
медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар. Лице из ове тачке треба да има
предходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита, за образовни
профил педијатријска сестра - техничар.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривичан дела утврђена у члану 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља установа), да имају држављанство Републике Србије, да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
- не старије од од шест месеци, извод из матичне
књиге рођених, уверење из казнене евиденције,
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати са назнаком „За конкурс“, на адресу школе: „Др Изабел Емсли Хатон”, 17501 Врање,
Моше Пијаде бб.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел. 030/463-391

Професор информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка
професора са функције директора
школе
УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике,
односно дипломирани математичар смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског;
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим индустијске 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 технологије, дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе, информациони системи и технологије; дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економист,
смерови: кибернетско-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 инжињерство и
рачунарске науке). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарствво
и информатика може да изводи и лице које је на
основним студијама у трајању од најмање четри
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, савладало програм
Рачунарства и информатике у трајању од најмање
четри семестра. Лица 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
орјентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математике, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета Рачунарство и информатика може да
изводи лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених
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 математике. Уколико школа преузимањем или конкурсом
не заснује радни однос са лицем које не испуњава
напред наведене услове у погледу стручне спреме, наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет Рачунарство и информатика могу
да изводе и лица која су стекла стручни назив
струковни специјалиста, ако у оквиру завршених

студија имају положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области
Програмирање и најмање један из област Објектно оријентисано програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Уз пријаву
потребно је приложити: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, доказ о адреси на којој станује кандидат
(као доказ овог услова кандидат може доставити
било који документ издат од надлежног органа),
доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе
за овај услов), уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је
да достави уверење о здравственој способности за
рад. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на проверу психофизичких способности. Право на
учешће на конкурсу нема кандидат који је осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за; кривично
дело насиље у породици; одузимање малолетног
лица; запуштање и злостављање малолетног лица
или за кривично дело давање или примање мита;
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изрчену
санкцију, ни лице за које је у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање, о чему ће
школа прибавити доказ. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаву са
неопходном документацијом слати на горенаведену адресу. Напомена: на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен је
формулар који се попуњава приликом пријављивања на конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”.

Школа је знање,
посао је занат
20.12.2017. | Број 756 |
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ЗРЕЊАНИН

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23000 Зрењанин, Иве Војновића 27/б
тел. 023/542-348

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 140 ст. 1 и 2 и чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17) и услове предвиђене Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који
је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године за наставника, педагога или психолога; да
поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника,
педагога или психолога, да има завршену обуку и
положен испит за директора установе (кандидат
изабран за директора дужан је да положи испит за
директора у року до 2 године од дана ступања на
дужност); да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности,
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси и одговарајућу документацију којом доказује да испуњава прописане услове, и то: радну биографију са
прегледом кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању (оверена фотокопија не сме бити старија од шест месеци), оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно уверење о
положеном стручном испиту за лиценцу (дозвола за рад), потврду о радном искуству у области
образовања, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених

међународним правом без обзира на изречену
кривичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), уверење надлежног Привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности,
доказ МУП-а о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца и за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања , доказ да кандидат зна језик
на којем се изводи образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (оригинал или оверену
копију). Кандидат који поседује извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду, доставља исти уз
пријаву. Одговарајуће уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима односно лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се достављају на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић” Зрењанин, 23000 Зрењанин, Иве Војновића 27/б, са назнаком „Конкурс за
директора” или лично, радним данима од 9 до 12
часова, у предвиђеном року. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе на телефон
023/542-348.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Конференција Покрајинског социјално-економског савета

УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА
„Интензивног, континуираног и одрживог економског развоја не може бити
ако сви његови актери томе не дају максималан допринос и ако сви они кроз тај развој,
у највећој могућој мери, не остваре и своје интересе”, рекао је председник Покрајинске
владе Игор Мировић

К

онференција „За развој привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога“, у организацији Покрајинског
социјално-економског савета, одржана је 8. децембра, у просторијама Привредне коморе Војводине. Поред чланица Покрајинског социјално-економског савета (ПСЕС) - Уније послодаваца
Војводине, репрезентативних синдиката и Покрајинске владе, конференцији су присуствовали градоначелници и председници општина
са територије АП Војводине, представници надлежних покрајинских
институција, Покрајинске службе за запошљавање, истакнути привредници, као и представници Владе Србије, Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских
синдиката „Независност“.
Циљ конференције било је сагледавање резултата мера на унапређењу положаја привреде и запослених, предузетих у претходној
години, полазећи од усаглашених предлога социјалних партнера
садржаних у Платформи деловања Покрајинског социјално-економског савета за мандат 2016-2020. године, као и разматрање предлога
за унапређење трипартитног социјалног дијалога на нивоу градова
и локалних самоуправа на територији АП Војводине.
Конференцију је отворио председник Покрајинске владе Игор
Мировић, нагласивши да је Покрајинска влада спремна на трипартитни дијалог.

„Интензивног, континуираног и одрживог економског развоја не
може бити ако сви његови актери томе не дају максималан допринос
и ако сви они кроз тај развој, у највећој могућој мери, не остваре и
своје интересе”, рекао је Мировић.
Он је нагласио да статистички подаци представљају важне и
добре вести и треба да улију оптимизам.
„Од нашег последњег окупљања прошло је мање од годину дана.
Извоз је данас готово за петину већи него у истом периоду 2016. године. Војводина предњачи у паду броја незапослених у читавој Србији“,
рекао је Мировић и истакао да се скоро сваке недеље на територији
северне покрајине отвара једна нова фабрика.
„Потребно је изнаћи решења за повећање зарада у приватном
сектору. У јавном сектору од јануара крећу повећања зарада на свим
нивоима, што је показатељ да постоји један тренд интензивног економског развоја“, додао је Мировић и најавио да ће Покрајинска влада
преко Развојне агенције Војводине и следеће године издвојити 350
милиона динара за мала и средња предузећа која имају од 10 до 100
запослених, а тиме ће се допринети отварању преко 1.000 нових радних места на територији Војводине.
Учесницима конференције обратили су се и представници социјалних партнера на националном нивоу, секретар Већа самосталних синдиката Зоран Михајловић, председник Уједињених гранских
синдиката „Независност“ проф. др Зоран Стојиљковић и председник
Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић изложио је статистичке показатеље у материјалу „Актуелна привредна кретања у АП Војводини, у периоду јануар - октобар 2017. године“.
Председник Уније послодаваца Војводине и председавајући ПСЕС
Станко Крстин представио је материјал „Социјалним дијалогом до
унапређења привреде“. Крстин је оценио да је у дијалогу направљен
одређени помак, и то не само у Војводини, него и на нивоу читаве
Србије.
„Ове године је први пут у историји постигнут договор о минималној цени рада између синдиката и послодаваца. Влада је обећала
да ће из простора који постоји у буџету учинити одређене помаке ка
послодавцима, да ће нам смањити намете и да ће неопорезиви део
плате бити повећан на 15 хиљада динара. То је мали помак, али је
помак“, оценио је Крстин.
Председник Савеза самосталних синдиката Војводине и члан
Колегијума ПСЕС Горан Милић презентовао је „Активности на унапређењу трипартитног социјалног дијалога у градовима и општинама на територији АП Војводине“. Председник Уједињених гранских
синдиката „Независност“ Зоран Стојиљковић похвалио је напоре
Покрајинског социјално-економског савета који су уложени у формирање платформе којом се утврђују циљеви и оцењују постигнути
резултати.
„Дијалог је успешан ако постоји култура уважавања, а ви у Војводини имате то. Дијалог функционише ако постоји интерес за њим, а
интерес је схватање да не можемо играти на једнострани добитак.
Мора постојати релативна равнотежа моћи и утицаја. Домаћи послодавци су мање утицајни од корпоративног капитала инвеститора,
али запитајмо се зашто сами више не инвестирамо. Ако то будемо
радили, имаћемо боље дане и хармоничније односе“, закључио је
Стојиљковић.
Директорка Покрајинске службе за запошљавање Снежана Седлар је пренела искуства НСЗ када је трипартитни дијалог у питању
и нагласила да сви учесници у социјалном дијалогу и актери економског развоја, почевши од највиших органа власти, послодаваца и
репрезентативних синдиката, тек изласком на терен и континуираном сарадњом и дијалогом са локалним самоуправама, локалним
социјалним саветима, привредницима и синдикатима на локалном
нивоу, могу да дају максимални допринос одрживом економском
развоју и унапређивању социјалног дијалога.
Након уводних излагања, учесници конференције су имали прилику да продискутују о тематици и дају своје предлоге и сугестије
за спровођење у пракси оног што је наведено у материјалима, али
и да представе примере добре праксе. Закључци са овог скупа су
упућени Покрајинском социјално-економском савету на усвајање и
Душко Крнајац
реализацију.
20.12.2017. | Број 756 |
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Програм Српске асоцијације менаџера

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ КРОЗ МЕНТОРСТВО

Предузетништво је препознато као један од најважнијих сегмената развоја
економије. Млади имају идеју, али је важно да је на прави начин спроведу у дело
и изборе се са свим потешкоћама на које наилазе током развоја приватног посла.
У томе им много може помоћи подршка ментора, који ће им пренети своје
знање и искуство

М

енторски програм се показао као веома важан у бизнису,
јер имати ментора је за почетника изузетно важно. Ментор
је онај који брине, подучава, хвали и критикује, он је узор
свом ученику и има велику одговорност, а ученик зна да
има некога коме може да се обрати за савет и који ће му помоћи да се
фокусира на свој развој и каријеру. Кроз програм менторства дели се
знање, мишљење, савети и пружа подршка. Овај процес је примењив
у скоро свим друштвеним сферама - у науци, бизнису, политици, животу, а користи могу бити вишеструке, како за ученика тако и за самог ментора. У многим успешним компанијама менторски програм је
препознат као веома добар и важан за развој.
Један од веома успешних програма менторства у Србији већ
трећу годину спроводи Српска асоцијација менаџера (САМ). Програм „МенПроСАМ“, који ће трајати до јуна 2018. године, повезује
чланове Српске асоцијације менаџера - младе менаџере и предузетнике са искусним пословним лидерима, руководиоцима и менаџерима успешних компанија у Србији.
О томе колико је важан овај програма за ученика, али и самог
ментора, како менторство функционише у пракси, ко може да буде
ментор и која је разлика у примени програма код нас и у свету, прича нам Милош Ђуричанин, програм манаџер Српске асоцијације
менаџера. Открива нам да менторство не треба да се посматра ни
доживи као пословна обавеза, већ као задовољство да се подели стечено знање и искуство и жеља да се помогне онима који желе да уче.
Шта је менторство у пословању?
Менторство је процес у коме ментор и ученик раде заједно на
откривању и развијању способности, талената и вештина. Дакле,
менторство има дугорочан ефекат, јер се више фокусира на начин
размишљања ментија и његов поглед на свет, него на конкретне
препреке или задатке. Менторство у пословању је процес који у
себи садржи и комбинује и неке друге методе развоја - коучинг,
подучавање, саветовање, networking. У менторском процесу ментор
утиче на процес стицања искуства ученика, како на емоционалном, тако и на интелектуалном нивоу. Ова јасно дефинисана структура дефинише његов пут учења и напредовања.
Како бисте описали менторски однос?
Ми смо целог живота у неком менторском односу. Када смо
мали наши ментори су обично родитељи, док одрастамо то су учитељи и професори, а касније наши пријатељи, партнери и пословни
сарадници. Практично, током целог живота мењамо менторе и теме
којима се бавимо. Менторски процес почиње успостављањем односа
усмереног на учење, који се надограђује и одржава. Улога ментора
у том односу је да одржи равнотежу између три поступка кроз које
води ментија: подржавање, стварање изазова и грађење визије.
Ко може да буде ментор и које особине треба да поседује?
Ментор је неко ко брине, улаже труд, подучава, развија, хвали,
критикује, отвара нове погледе на свет, а све у циљу да једног дана
ученик може да буде потпуно самосталан у раду. Ментор је и узор,
па његова улога носи велику одговорност, у смислу шта и како како
говори ученику. На менторство се не гледа као на пословну обавезу,
већ је то жеља да се кроз рад са другим особама, којима је потребна
оваква врста сарадње, пренесе искуство које може да им буде од
користи.
Који менторски програми постоје?
У Србији поред менторског програма „МенПроСам“ постоји
и сјајан програм „Креативног менторства“. На Belgrade Venture
Форуму, одржаном у новембру ове године, представљен је и глобални менторски програм компаније Гугл - „Startap Lanchpad“,
који је напором наших предузетника из Сан Франциска - Serbian
Entrepreneurs покренут и у Србији. У наредним годинама у нашој
земљи очекујемо пораст броја менторских програма. Српска асоцијација менаџера свакако жели да подржи сваки такав напор и
понуди своје искуство и знање.
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Менторство није пословна обавеза, већ
задовољство да се подели стечено знање и
искуство и помогне онима који желе да уче
Колико траје менторски процес и колико се често састају
ментор и ученик?
Менторски однос у оквиру „МенПроСАМ“ програма траје 10
месеци. Према препоруци САМ-а, минимално се организују два
сусрета месечно и састанак траје око два сата. Свакако, у пракси
менторски програм траје онолико колико договоре ментор и менти,
односно до испуњења циља због којег је тај однос покренут.
Које користи има ментор од учешћа у овом програму?
Ментор током рада са учеником добија увид у проблеме и изазове са којима се данас суочавају млади менаџери. Добија могућност да чује и разуме размишљања млађих генерација, које често
доживљавају свет и себе другачије од искуснијих колега. Све то је

ИСКУСТВА ЉУДИ КОЈИ СУ ДОБИЛИ ПОМОЋ МЕНТОРА
Маја Шахбаз, сениор менаџер, EY: „Овај програм је допринео
мом професионалном и личном развоју. Имати ментора је велика
подршка у каријери и програм је у том смислу превазишао моја
очекивања. Мој ментор ми је пружио увиде и поглед са стране
који моје колеге или пријатељи са сличним искуством не могу да
ми пруже.
Коста Андрић, менаџинг партнер, ICT Hub: „Ово је била сјајна
прилика за мене да проведем време са неким ко има каријеру за
пример и од кога може много да се научи. Начин на који живимо
нам даје мало простора да застанемо, да се преиспитамо и боље
анализирамо ствари око себе. Овакав програм и комуникација са
ментором нам управо то омогућавају.
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МЕНТОРСТВО
Менторство је процес који обухвата размену знања, перспектива, искустава и контаката између ментора и ментија, кроз који
ментор подстиче ученика на професионални и животни развој.
Ментор и менти раде заједно на откривању и развијању способности, талената и вештина, а циљ менторства је да створи простор за лични развој и професионално напредовање ментија. У
овом заједничком подухвату ментор има улогу оног који подржава и прати, током одређеног времена, развој ментија и његово
усмерење на развој сопствене каријере.

М – Motivates you (мотивише вас)
Е – Expects the best of you (очекује најбоље од вас)
Н – Never gives up on you or lets you give up on yourself (не одустаје
од вас и не дозвољава да одустанете од себе),
Т – Tells you the truth, even when it hurts (говори истину, чак и кад боли)
О – Occasionally is too severe (повремено је превише строг)
Р – Really cares about you and your success (заиста му је стало до
вас и ваше каријере)
кључно за разумевање младих и правца у којем се свет развија. Ово
је запосленима на одговорним позицијама у компанијама изузетно
важно да би добро разумели клијенте, купце и кориснике. Искуство
нам показује да уоквиру нашег менторског програма ментори врло
брзо почну да уче од ментија.
На који начин се контролише или мери успешан рад током
менторског програма?
Да би сам процес био успешан и ефикасан, врло је важно да се
јасно дефинишу циљеви. Ученик би требало да уз подршку ментора
одреди коју врсту напретка би желео да постигне и да пружи свој
максимум да тај циљ и испуни. Већ током првих сусрета и разговора обе стране треба да дају одговоре на питања шта желе да
постигну у одређеном периоду, које су вештине и знања које треба
развијати, односно где жели ученик да буде за 6 или 12 месеци,
као и какву врсту савета и помоћи очекује. Важно је, такође, да се
одреди како ће се мерити да ли је однос добар и да ли су ментор и
менти на правом путу.
Можемо ли да упоредимо како програм менторства функционише код нас у односу на регион или свет?
Дуго су постојале два различита начина размишљања о природи и сврси менторства и могу се описати као амерички и европски модел. Амерички модел је описан као врста спонзорства, где
је улога ментора да буде ктитор и заштитник каријере млађег ко-

Менторство има дугорочан ефекат, јер се
више фокусира на начин размишљања
ментија и његов поглед на свет, него на
конкретне препреке или задатке

Бесплатна публикација о запошљавању

Улога ментора је да одржи равнотежу
између три поступка кроз које води ментија:
подржавање, стварање изазова и грађење
визије
леге. У европском моделу фокус је на оснаживању људи да преузму одговорност за сопствени развој и каријеру. Американци и
Европљани деценијама уназад користе и различиту методологију
у својим менторским односима. На пример, Американци често користе назив protégé, што се у Европи сматра неприхватљивим, са
објашњењем да сугерише једносмерни заштитнички и повлашћени
однос. Истовремено, Европљани највише користе назив „менти“, на
који Американци гледају као на модерну реч без адекватног значења. Американци виде менторство као помагање ученику (protégé)
да напредује на корпоративној лествици, док Европљани на то гледају као на фаворизовање и имају више холистички приступ, који
посматра целокупни лични развој ментија, независно од његовог
ранга или начина напредовања.
Интересантно је да се последњих година амерички стил менторства значајно приближио европском, те се одустаје од улоге ктитора и заштитника каријере, а све више преузима улога кроз коју се
ментију пружа подршка.
Како се укључити у менторски програм „МенПроСАМ“?
Менторски програм Српске асоцијације менаџера је ексклузивни програм у оквиру којег настојимо да нам менаџери и њихов
развој буду у фокусу. Програм „МенПроСАМ“ покренут је 2015. године, са циљем што боље размене знања, искустава и мишљења између чланова нашег удружења. Програмом желимо да обезбедимо
развој чланова на професионалном и личном плану, а уз подршку
успешних лидера и експерата, такође чланова наше асоцијације.
Програм траје годину дана, партнер нам је Atria Group, која пружа
сву потребну подршку како би менторски процес био што успешнији. Спонзор ове године је компанија Manpower Group, која пружа
експертску подршку развоју програма за младе технолошке предузетнике. Програм је намењен члановима САМ-а, а од ове године
отворена су додатна 3 места за младе технолошке предузетнике,
чије су компаније у раној фази развоја, а нису чланови асоцијације.
Које су користи менторског програма за развој пословања
и предузетништво уопште?
Директна размена искуства и знања у корист обе стране говори нам да је менторски програм кључан за развој пословања. У
Српској асоцијацији менаџера ментори су искусни професионалци,
са великим пословним успесима током дугогодишњег рада. За почетнике у послу је таква подршка у развоју бизниса непроцењива
и изузетно важна.
Закључујемо да искуство других може много да нам помогне
у развоју каријере и у оквиру компаније је врло важно да постоје
људи који желе да пренесу знање онима који немају много искуства
и желе да уче и напредују.
Јелена Бајевић
20.12.2017. | Број 756 |
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Предавања и радионице о професионалној оријентацији

ПОМОЋ НА ПУТУ КАРИЈЕРНОГ РАЗВОЈА

Ученици су имали прилику да учествују у психолошкој радионици на тему професионалне
оријентације, која им је пружила могућност да активно примене оно што су током
предавања научили

У

Канцеларији за младе у Лозници одржана је трибина на тему каријерног
развоја ученика и психолошка радионица о професионалној оријентацији,
за матуранте смерова грађевински и машински техничар средње Техничке школе у Лозници. Раније овог месеца су истој трибини
присуствовали матуранти смерова електротехничар рачунара, електротехничар електромоторних погона и електротехничар аутоматике, а у октобру и новембру ова активност
је спроведена и за матуранте других средњих
стручних школа у Лозници.
Трибину воде Милена Маринковић, координатор задужен за сарадњу са школама
и Јулија Вукашиновић, саветник за каријерно информисање, из Филијале Лозница НСЗ.
Тема предавања је пружање помоћи на
путу каријерног развоја ученика, истицање
важности развоја вештина, информисање о
факторима од којих зависи запошљивост, могућностима школовања, али и могућностима
запослења и обављања стручне праксе, уз
представљање активних мера Националне
службе за запошљавање.
Директор средње Техничке школе Горан
Горданић истакао је да школа има одличну
сарадњу са филијалом Националне службе
за запошљавање у Лозници и да су се ученици изјаснили да ће им информације које су
чули бити од велике користи при доношењу
професионалних одлука које их чекају након
завршетка средње школе.
Ученици су имали прилику да учествују
у психолошкој радионици на тему професионалне оријентације, која им је пружила
могућност да активно примене оно што су
током предавања научили.

„Радионица је посебан облик едукативног рада и подразумева активно учешће
свих ученика кроз групну интеракцију. Кроз
радионицу ученици су имали прилику да на
занимљив начин путем психолошких игара
процене своје особине, вештине, способности,
да их повежу са одређеним занимањима, уз
процену захтева самих занимања. Циљ радионице је да ученици развију свест о важности ове теме, да из датих примера науче како
треба плански и систематично приступити
избору занимања и да се оспособе да доносе
самосталне професионалне одлуке“, рекла је
Јулија Вукашиновић.
Ове активности део су редовног рада
Центра за информисање и професионално
саветовање, који је у јуну прошле године отворен при НСЗ - Филијали Лозница, преко
пројекта Европске уније ИПА 2012 “Повећање
делотворности политике запошљавања према угроженим групама”, а захваљујући великој подршци локалне самоуправе. Као део

истог пројекта отворен је и Клуб за тражење
посла и покренути Каравани запошљавања.
„Поменуте мере, које се финансирају
средствима Европске уније, доприносе унапређењу квалитета радне снаге, поспешивању запошљивости и превенцији дугорочне незапослености, обухватајући групе код
којих је ризик од незапослености најизраженији, као што су млади, припадници социјално депривираних група, особе са инвалидитетом“, рекла је директорка лозничке
филијале НСЗ Тијана Јосић и истакла да се
успех овог пројекта огледа и у континуираној
сарадњи са локалним институцијама. Поред
сарадње са средњим школама, филијала успешно сарађује и са свим основним школама
у граду, где се предавања о професионалној
оријентацији спроводе не само за ученике,
него и за њихове родитеље.
Такође, успостављена је сарадња и са
Центром за социјални рад и удружењима
особа са инвалидитетом, што је омогућило
спровођење психолошких радионица на тему
радне мотивације, намењених радно способним корисницима новчане социјалне помоћи
и особама са инвалидитетом. Услуге Центра
за информисање и професионално саветовање користило је преко 1.100 особа. Клуб за
тражење посла је обука која омогућава незапосленим лицима да усвоје одређена знања
и вештине који су неопходни за успех у тражењу посла. Обуку је успешно завршило 270
лица (219 у Лозници и 51 у Крупњу). Каравани запошљавања имају за циљ информисање
незапослених лица у руралним подручјима о
могућностима запошљавања. Караван је до
сада посетио 16 места, приликом чега су информисана 453 лица.
Зорица Гачић

Додела сертификата полазницима обука

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ВЕЋ ВИДЉИВИ

Успешно су завршене обуке за пекаре, посластичаре и помоћнике кувара, којима су
обухваћена 24 лица са евиденције незапослених. Троје полазника већ је у процедури
разговора за посао, док је једна полазница на пробном раду
У Филијали Панчево НСЗ организована је додела сертификата за полазнике обука за тржиште рада по ЕУ ИПА 2012 пројекту. Успешно
су завршене обуке за пекаре, посластичаре и помоћнике кувара, којима су обухваћена 24 лица са евиденције незапослених. Обуке је спровео
Summit Consulting Services doo у конзорцијуму са компанијама Европска консалтинг група и BOLT International. Сертификате је полазницима
уручио директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач.
Обука за пекаре је реализована у пекари „Љиља“, за посластичаре у посластичарници „Раусављевић“, док је обука за помоћнике кувара реализована у ресторану „Борнео“, све у Панчеву. За све три обуке је сада завршен други циклус, док је у првом циклусу кроз њих прошло 27 лица.
Први резултати већ су видљиви, јер је троје полазника већ у процедури разговора за посао, док је једна полазница на пробном раду. Саша
Бањаш, један од полазника обуке за пекаре, исказао је задовољство оним што су имали прилику да науче за два месеца, а сада је веома мотивисан да тражи запослење у струци.
Весна Кнежевић, која је такође прошла обуку за пекара, каже да едукација уопште није била тешка.
„До сада сам била НК радник, сада сам пекар, и позивам све људе који хоће да се преквалификују да то учине на време“, каже Весна.
За извођење наставе су обезбеђени уџбеници, радни материјал и опрема, као и заштита на раду, а након реализованог плана и програма
обука полазници су полагали завршни испит и на тај начин стекли право на сертификат о стручној оспособљености.
Обуке су финансиране из ИПА 2012 пројекта под називом „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“, по којем је НСЗ добила грант од 6,5
милиона евра, у циљу повећања делотворности политике запошљавања према угроженим групама. Предност за укључивање у ове обуке су
имали незапослени без или са ниским квалификацијама, млади без или са ниским квалификацијама, дугорочно незапослена лица и Роми.
У панчевачкој филијали у 2017. години близу 120 лица је завршило шест обука - за геронтодомаћице, конфекционаре, пекаре, посластичаре,
помоћнике кувара, као и основну информатичку обуку - ECDL.
Ивана Мучибабић
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Скоро сваког дана шета Београдом у српској ношњи и иза себе има 2.000 тура

РЕКОРДЕР

На основу његове статистике из главе и по осећају, открива ми да је највише
гостију било из Аустралије и из Немачке, да лети предњаче Британци, да има доста
Канађана и Шпанаца, и све више Турака, а да у последњих годину дана прво место
заузимају Израелци. Београд посећују и гости из малих земаља, попут Маурицијуса и
Антигве и Барбуде, као и из нама удаљених, Еквадора, Колумбије, Казахстана

У

блокчићу који стаје у џеп, дипломирани географ и лиценцирани туристички водич Жељко Петровић (30) скоро сваког
дана допише понеку цифру. Број тура које је урадио на енглеском језику и број туриста који су посетили Србију и присуствовали некој од тематских Belgrade walking tours или Жељковим приватним обиласцима, драстично се повећао од Приче са душом коју
сам написао 2014. године.
Ових дана, у другој половини децембра 2017, најзаузетији водич
у Београду угостиће по 2.000. пут туристе из целог света, а њихов број
попеће се на око 34.000. Жељко је поносан на овај успех, а како ми је
рекао, округлу цифру прославиће са пријатељима на једној специјалној забави.
- Волим овај посао и због тога никад не може да ми досади. Увек
имам нов изазов, јер ми долазе различити туристи, а и туре нису увек
исте. Једног дана сам у Земуну, сутрадан у Кући цвећа, затим у подземном Београду, па у Храму Светог Саве, на Дорћолу, на Дунаву и
Сави, у Новом Саду или негде другде у Србији - прича Жељко и открива да највише уради до три туре дневно, али и да има екстремних
дана, када у распоред успе да „углави“ и по четири краће.
На основу његове статистике из главе и по осећају, открива ми да
је највише гостију било из Аустралије и из Немачке, да лети предњаче Британци, да има доста Канађана и Шпанаца, и све више Турака, а
да у последњих годину дана прво место заузимају Израелци. Београд
посећују и гости из малих земаља, попут Маурицијуса и Антигве и
Барбуде, као и из нама удаљених, Еквадора, Колумбије, Казахстана.
На питање који туристи остављају најбољи бакшиш, Жељко дипломатски одговара да тек на крају туре пребројава новац, а не онда
кад му директно дају, али зато ми открива која питања му најчешће
постављају.
- Занима их где могу нешто добро да поједу и попију након туре,
а обавезно постављају и политичка питања у вези са ситуацијом деведесетих година. Ако сам у току туре споменуо Земун, онда се интересују како до тамо да стигну, као и како да дођу до Храма Светог
Саве, Музеја „25. мај“ или неког другог места.

Док ради најважније му је да се гости добро осећају и да су добродошли.
- Знам да нема доброг путовања без тог пријатног осећаја на
дестинацији. Они морају да знају да је у Србију свако добродошао да
буде пријатељ. Не делим госте ни по религији, ни по континенту, ни
по боји коже и изгледу. Сви они су људи који су одлучили да дођу на
моју туру и да мене ангажују. То је њихова жеља, а ја самим тим гајим
велико поштовање, јер су ми указали поверење.
Мада много ради, после скоро шест година у туризму, Жељко
има могућност да сам себи одреди када ће узети слободан дан. Кад
није на турама, дружи се са пријатељима у Србији или путује светом,
највише Европом, како би упознао друге културе и људе. Воли да оде
у родно Ваљево, у којем се, како каже, туризам убрзано развија, па се
нада да ће и тамо ускоро бити организованих тура.
- Планирам да у овом послу останем још дуги низ година. Осећам
се срећно и задовољно због позитивне енергије коју странци шире, а
и због моје личне енергије, односно због тог споја који заједно правимо - поносно ми је рекао Жељко Петровић који се за Приче са душом
фотографисао у народној ношњи из Србије, баш онако како наступа
пред туристима.
Опанке и јелек носи кад му временске прилике дозволе, али ускоро планира да набави вунени џемпер, па да може и током зиме
аутентично да представи нашу културу и традицију.
Ненад Благојевић, www.pricesadusom.com
Бесплатна публикација о запошљавању
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За сада без измена Закона о умањењу пензија

НЕМА ВРАЋАЊА НА СТАРО

У Предлогу закона о буџету за 2018. држава се определила за линеарно повећање
пензија, што значи да ће сви пензионери добити повишицу од пет одсто, док забрана
запошљавања и даље остаје на снази

У

буџету за идућу годину постоји простор да се укине закон којим су пензије
још 2014. привремено смањене, као
и да се укине забрана запошљавања
у јавном сектору, сматра Фискални савет.
Ниједна од ових опција, међутим, није заживела у Предлогу закона о буџету за 2018, пошто се држава определила да пензије повећа
свима линеарно за пет одсто, док забрана запошљавања и даље остаје на снази.
Према речима Павла Петровића из Фискалног савета, непосредна опасност од кризе јавног
дуга је избегнута, државна издвајања за пензије практично су на свом дугорочно одрживом
нивоу од 11 одсто БДП-а, а у буџету за 2018. постоји фискални простор за повећање укупних издвајања за пензије од пет одсто, пишу „Вечерње
новости“.
Министар финансија Душан Вујовић рекао је
да је буџетом за 2018. предвиђено да ће Фонд ПИО
моћи да исплати 527 милијарди динара пензионерима у наредној години у поређењу са 508 милијарди 2014, али ће расподела зависити од правила која се решавају на другом месту, јер се стиче
право на пензију, а не на конкретан износ. Циљ је,
како је нагласио, да сви људи добију пуне пензије
какве су имали пре смањења, па чак и веће, али да
се то уради онда када се стекну услови.

До пензије пет година дуже?
Како наводе „Новости“, продужење животног
века носи и више година на радном месту, и то је један од основних разлога којим се воде законописци, како код нас тако и у Европи. И док је пре само
неколико година, тачније 2010, у Србији очекивано
трајање живота за даме било у просеку 75,5, а јачег
пола 70 лета, данас се очекује да жене достигну 78,
а мушкарци 73, што подразумева и померање старосног услова за пензију у наредним годинама са
садашњих 65 на 70 година.
Ово неписано правило важи и у земљама Европске уније. Очекивано трајање радног века данас у просеку износи 35,4 године или готово две
године више него пре само једну деценију. Људи у
ЕУ који данас улазе у свет рада могу да очекују да
ће бити активни готово две године дуже. У Шведској је услов за одлазак у старосну пензију 67 година, Италији 66, а у већини земаља 65 година.
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Према последњим подацима статистичара,
у нашој земљи просечна старост припадница
лепшег пола се у односу на период пре једног века
повећала за 15 лета, односно за 13 код мушкараца. Проблем је што се у Србији последњих година
дешавају промене које су се још деведесетих година прошлог века десиле у другим европским
земљама које су повећале старосну границу за
пензионисање. Пошто пензиони системи нису
одрживи, овакво усаглашавање је неминовност.
Катарина Станић, из Центра за либерално
демократске студије, објашњава да наш пензиони систем већ прати ЕУ трендове: „Имајући у
виду да се старосна граница за жене помера ка
65, да за мушкарце износи 65 година још од 2005.
године, а да је очекивано трајање живота у Србији
краће него у ЕУ, очекивани број година у пензији
у Србији није дужи него у ЕУ“.
Изменама и допунама Закона о пензијско-инвалидском осигурању из 2014. године
и Србија се приближила прописима у највећем
броју европских земаља, укључујући и државе у
окружењу. Старосне границе за оба пола у скоро
свим земљама Европе су уједначене или су у процесу изједначавања. У 14 држава даме већ раде
до 65 лета или ће на том нивоу бити по завршетку
процеса подизања. У још 14 земаља старосна граница ће бити између 66 и 68 година.

КАЗНЕНИ ПОЕНИ
Казнени поени уз пензионисање такође
су присутни у бројним пензијским системима, какве имају Италија, Немачка, Аустрија, Литванија, Естонија, Португалија,
Словачка, Швајцарска, Чешка и Шпанија,
а увеле су га и државе бивше СФРЈ - Словенија, Хрватска и Црна Гора. Проценти
умањења варирају од 0,34 до 0,4 одсто у
неким државама на месечном нивоу, до
чак 0,5 у Португалији и Словачкој. У неким
пензионим системима се обрачунавају на
годишњем нивоу, па у Естонији и Литванији износе 4,8 одсто годишње.
Надежда Сатарић, из удружења „Амити“,
каже за „Новости“ да покушава да има разумевања за економисте, јер они превасходно размишљају о фонду из ког треба исплаћивати пензије.
„Дубоког сам уверења да није реално у нашим условима повећавати старосни услов за
одлазак у пензију преко 65 година, нити за жене,
нити за мушкарце, јер је очекивано трајање живота у Србији око 74,49 година и краће је од свих
земаља бивше Југославије, али и Европске уније,
изузев Румуније“, објашњава Надежда.
Будући пензионери неће бити у прилици да
примају пензије 30, 40, па чак у неким случајевима
и 50 година, јер више нема давања инвалидских
пензија без реалног основа и пензионисања по
декрету, као што је било пре распада Југославије.
„По мени је смислено да људима који желе
да раде и после испуњења рока за пензију треба
то и омогућити, али не треба на силу инсистирати
и одлагати одлазак у пензију, чекајући неке године. Послодавци готово да избегавају пријем старијих од 50 година, а да и не говоримо о старијима
од 60“, наглашава Надежда Сатарић.
Она сматра да ће таква ситуација негативно
утицати на квалитет живота будућих пензионера, посебно оних који раде тешке физичке послове, и то не по осам, већ често и 10-12 сати дневно,
или пак жена, које увек поред посла морају да
раде још једно радно време код куће.

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

Prozone – IT solutions

НОВОСАЂАНИ ПРОГРАМИРАЈУ ЗА ЦЕО СВЕТ
“Фирме одавде лако налазе клијенте из иностранства, јер је квалитет наше услуге
висок, а цене су ниже од неких западноевропских ИТ компанија. Зна се да су овдашње
фирме и инжењери изузетно добри и да добро радимо свој посао, па није тешко наћи
клијенте из целог света“, каже Милица Перичин из ове новосадске компаније, додајући да
је потражња за домаћим ИТ стручњацима огромна, те да у Србији тренутно недостаје
око 20.000 програмера

С

а 40 запослених и усмерењем на домаће, западноевропско, али
и блискоисточно тржиште, компанија коју је основао Новосађанин Драган Радаковић издваја се и по циљној групи. Наиме,
велики број њихових клијената су државне институције, односно различита министарства, као и Агенција за борбу против корупције, Влада Војводине или Градска управа Новог Сада, за које осмишљавају, имплементирају и одржавају софтвере, а њихови клијенти су
и бројне банке и осигуравајућа друштва.
Сарађују с „Мајкрософтом”, EMC-ом, али и IBM-ом, чији софтвер
имплементирају у НИС-у, док се на Блиском истоку, који покрива њихова ћерка-компанија у Кувајту, баве имплементацијом софтвера за
нафтну индустрију.
„Наш производ је специфичан по томе што је намењен државним
институцијама, а послове добијамо преко конкурса, на основу цене“,
објашњава маркетинг менаџерка у „Prozone“-у Милица Перичин.
Осим са домаћим клијентима, сарађују и са онима из Кувајта, Катара, Уједињених Арапских Емирата, Либана, Аустрије, Грчке, Велике
Британије, Холандије и Словеније. За клијенте из Србије, а нарочито за
државне институције, то што су домаћа фирма увек је плус.
„Лакше им је да сарађују са нама, нема језичке баријере, а и близу
смо и брзо можемо да дођемо до њих, ако је потребно“, каже Милица.
Њихови софтверски производи и решења засновани су на систему за управљање документима и пословним процесима и могу се
једноставно интегрисати с постојећим системима, а имају и сопствени производ – „eDocumetus”.
Осим на државни сектор, компанија је посебно фокусирана на развој
такозваних вертикалних решења за финансијски сектор, јавни сектор, комуналне услуге и електродистрибуције, као и област нафте и гаса.
„Фирме одавде лако налазе клијенте из иностранства, јер је квалитет наше услуге висок, а цене су ниже од неких западноевропских
ИТ компанија. Зна се да су овдашње фирме и инжењери изузетно
добри и да добро радимо свој посао, па није тешко наћи клијенте из
целог света“, каже Милица Перичин, додајући да је потражња за домаћим ИТ стручњацима огромна, те да у Србији тренутно недостаје
око 20.000 програмера.

што производ испоручимо клијентима мора да прође неколико фаза
тестирања. Одговорност постоји, али смо свесни тога и прихватамо је
као део посла“, каже Никола.
Овај двадесетседмогодишњи програмер из Сомбора у информационим технологијама се обрео логичким следом догађаја и одлука.
У средњој електротехничкој школи имао је прве додире с програмирањем, након чега је уписао и студије електротехнике. Када је пре
две и по године дошао у „Prozone”, био је у тој фирми пети из своје
генерације с факултета, па је у старту знао шестину колектива, што
му је додатно олакшало сналажење у новом окружењу.
„Стварно сам задовољан струком коју сам изабрао. Одмалена сам
волео да знам како шта ради и да растављам ствари, а овде имам
прилику да правим нешто ново и будем део веће целине. Сваки посао
зна да умори, али је то, у нашем случају, више у вези са седењем и
гледањем у монитор, а не самим програмирањем“, каже Никола.

Одговоран посао, изазов за младе

Опуштени петак и тајни Деда Мразови

Иако имају клизно радно време и приличну слободу при организацији посла, програмер у компанији „Prozone” Никола Пиља признаје да је посао који он и његове колеге раде прилично опширан и
одговоран. И док некад проведе сате гледајући у монитор, када је под
стресом или нема концентрацију, Никола каже да има разумевање и
помоћ надређених, па никад није осетио притисак.
„Прилично су велики системи на којима радимо често и месецима, у тимовима од по шест-седам програмера. Наравно, пре него

Пошто су квалитетни програмери увек тражени, у компанији
„Prozone” објашњавају да се фирме свакодневно боре за одговарајући
кадар и да се труде да направе услове који ће привући добре програмере. Менаџерка људских ресурса у тој компанији Александра Бајић
каже да је додатна предност мањег колектива, као што је њихов, индивидуални приступ и разговор са сваким запосленим понаособ, на
основу чега се онда фирма констатно унапређује.
„Још једна предност мањег колектива је топла породична атмосфера, којој и велике компаније теже, а у мањим се такав однос
природно добија. У мањем колективу одговорности и обим посла су
равномерно распоређени, свако осећа да је битан део компаније и
примећујемо свачији допринос. Осим тога, наши запослени имају 25
слободних дана и клизно радно време, па имају слободу да усклађују
пословне и породичне обавезе“, каже Александра.
Уз редовне тим билдинге, Александра и њене колеге имају „опуштени петак” (Casual Friday), где могу завршити радну недељу у
неформалној атмосфери, а дружење се, традиционално, наставља
у пабу. Обавезне су и празничне журке, те управо раде на новогодишњој. Имају и „тајне Деда Мразове”, где свако извлачи име једног
колеге и тајно му припрема поклон.
„Такви догађаји и активности мало промене свакодневицу, пролазимо заједно кроз забавна искуства и имамо повод за разговор.
Све то нас зближава и самим тим подиже атмосферу у колективу“,
објашњава Александра.
Извор: Дневник
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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

