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УВОДНИК

МОТИВАЦИЈА И ПОДРШКА
У овом броју „Послова“ представљамо вам Клуб за тражење посла, који
незапосленима укљученим у ову обуку даје мотив и наду да се ствари могу
променити. Кроз двонедељну обуку у Филијали за град Београд НСЗ прошле
године успешно је прошло преко 600 кандидата. Ради се практично, сваки
полазник има свој рачунар, открива се скривено тржиште рада, конкурише
на оглашена радна места, припрема за разговор са послодавцем. Развија се
тимски дух, па полазници са обуке излазе као тим који наставља сарадњу.
Конкретно, током теоријске и практичне обуке за тражење посла полазници уче како да контактирају послодавца и када оглас није објављен,
како да конкуришу, пишу CV, контактно, пропратно и мотивационо писмо,
како да се најбоље представе послодавцу и наведу га да баш њих изабере
за ту позицију, која су најчешћа трик питања на разговору за посао, како
треба да изгледају и понашају се на интервјуу са послодавцем, али и шта
све може бити добар извор информација за посао. Искуства говоре да после
две недеље обуке полазници буду мотивисани да активније траже посао,
стичу знање и самопоуздање да се представе послодавцу на прави начин.
Незапослене у Клуб углавном упућују саветници, али се велики број
јави и самоиницијативно, јер су се заинтересовали за ову обуку захваљујући
добром гласу и добрим искуствима претходних полазника.
Добро дошли у Клуб за тражење посла!
У овом броју прочитајте колико ће људи бити укључено у обуке у оквиру националног програма преквалификација у ИТ сектору, које су почеле у
Нишу и Новом Саду. У Ваљеву, Београду, Зрењанину, Чачку и Суботици кандидати ће учествовати у додатном кругу селекције за 81 преостало слободно место на курсевима, а коначна листа свих полазника биће објављена до
краја месеца на сајту www.itobuke.rs.
Министарство за иновације и технолошки развој подржава женско
иновационо предузетништво, а министар Ненад Поповић је најавио расписивање конкурса за иновационе и технолошке стартапове, па ће у ту сврху бити уложено 100 милиона динара. „Конкурс ће бити објављен у врло
кратком року и све жене из целе Србије могу да се пријаве како би добиле
и подстицаје и едукацију како да развију иновације и започну самостални
иновациони предузетнички бизнис“, рекао је Поповић.
Додељени су и први иновациони ваучери за 28 српских предузећа. Ваучере је доделио Фонд за иновациону делатност, а намењени су подизању
нивоа иновативности производа и бољој конкурентности компанија на тржишту. Позив је отворен до 21. маја 2018. године, односно све док опредељена средстава не буду утрошена.
Поред ових тема, читајте и нове вести о активностима Националне
службе за запошљавање. Водимо вас у Нови Сад, на дијалог о положају Рома
на тржишту рада, који има за циљ да идентификује проблеме са којима се
Роми сусрећу и пронађе адекватна решења, као и на Сајам стваралаштва
особа са инвалидитетом Поморавског округа, који је одржан у Јагодини, а на
којем се представило 11 удружења особа са инвалидитетом. У оквиру сајма
одржан је и округли сто на тему „Активне мере запошљавања ОСИ“.
И у овом броју „Послова“ представљамо вам људе који мотивишу - младог уметника Александра Угрешића, који прави првокласни, дизајнерски
намештај који осваја свет, а израђује се ручно, од пуног српског дрвета, у
радионици Hookl und Stool.

Редакција

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић, Јелена Бајевић, Весна Пауновић,
novine@nsz.gov.rs, Огласи: Марина Миловановић, тел. 011/2929-302, Лектор: Бранка
Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић, Штампа: „Службени
гласник„ ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

У Раковици уручени сертификати полазницима обуке „Пут до успешног предузетника“

КАКО ПОСТАТИ УСПЕШАН ПРЕДУЗЕТНИК
Сертификат ће полазницима омогућити да конкуришу за средства
за самозапошљавање
У Раковици је завршена осма обука „Пут до успешног предузетника“, коју су организовали Одсек Раковица београдске филијале НСЗ
и Градска општина Раковица. Сертификате полазницима уручили су
председник Градске општине Владан Коцић и заменик директора
Филијале за град Београд НСЗ Синиша Кнежевић.
Дводневну обуку су и овога пута спровели акредитовани предавачи
НСЗ, који су полазнике информисали о првим корацима при покретању
сопственог бизниса, са посебним акцентом на изради бизнис плана.
Овај сертификат ће полазницима омогућити да конкуришу за
средства за самозапошљавање.
За многе од њих ово је једина шанса да изађу из нагомиланих
финансијских проблема и пронађу себи посао. Тако је Биљана Младеновић, млада жена која је управо завршила ову обуку, одлучна у
томе да конкурише за финансијска средства за подстицање младих
предузетника и отвори књиговодствену агенцију. Она је изјавила да
је веома задовољна услугом и информацијама које је добила од свог
саветника у Националној служби за запошљавање и нада се да ће
коначан резултат те сарадње ускоро бити њена властита књиговодствена агенција.
Данило Петровић је такође корисник услуга Националне службе
за запошљавање и планира да отвори фризерски салон, другачијег
типа од уобичајених, у намери да клијентима пружи нешто бољу,
луксузнију и индивидуално усмерену услугу, намењену онима који
имају већа очекивања. Након завршене обуке планира да аплицира

за средства из буџета која би му помогла да започне посао, првенствено да набави веома скупу опрему.
Владан Коцић и Синиша Кнежевић пожелели су полазницима
много успеха на путу до успешног предузетника. Кнежевић је најавио и нове конкурсе за програме запошљавања, које ће Национална
служба расписати у фебруару, али и велики Београдски сајам запошљавања и пракси 21. фебруара, на коме ће Београђанима бити понуђен велики број слободних радних места.
Ђ.С.

Улагање у таленте и запошљавање младих

БОЉИ УСЛОВИ

„Влада Србије ће посебну пажњу посветити препознавању талената код младих,
њиховом усавршавању и стварању услова да остану и раде у Србији“, рекао је
министар Зоран Ђорђевић
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић разговарао је са Цезарем Онестинијем, директором Европске фондације за
обуку, специјализоване агенције Европске уније која је задужена за унапређење
политике у области запошљавања, образовања и стручног оспособљавaња у државама чланицама ЕУ и партнерским земаљама.
Поред Ђорђевића и Онестинија, састанку су присуствовали представница
Европске фондације за обуку Лида Кита и представници Делегације Европске
уније у Београду Карол Пулок и Стефен Худолин.
„Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања посвећено је унапређењу политике запошљавања и стручног оспособљавања, како запослених, тако и незапослених лица. Циљ нам је и да младима обезбедимо боље
услове живота, да у Републици Србије могу од свог рада да живе пристојно и себи
и својој породици обезбеде лепшу и сигурнију будућност и тиме спречимо да напуштају своју земљу. Влада Србије ће посебну пажњу посветити препознавању
талената код младих, њиховом усавршавању и стварању услова да остану и раде
у Србији“, рекао је Ђорђевић и нагласио да је након препознавања потражње за
ИТ стручњацима, ово министарство у 2017. години издвојило средства за преквалификацију 1.000 људи, а у 2018. за још њих 1.500, што ће знатно допринети
смањењу стопе незапослености.
Ђорђевић је истакао да ће у наредном периоду ресорно министарство посебну пажњу посветити запошљавању и стручном оспособљавању особа са инвалидитетом, као и да ће у сарадњи са Националном службом за запошљавање наставити са спровођењем структурних реформи у области запошљавања и стручног
оспособљавања, што је од изузетног значаја за даљи напредак у процесу европских интеграција Републике Србије.
Директор Цезаре Онестини рекао је да Европска фондација за обуку остварује успешну дугогодишњу сарадњу са Министарством рада Републике Србије
и истакао да је задовољан постигнутим резултатима, као и да се нада да ће се
сарадња наставити и у наредном периоду.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА

Клуб за тражење посла

УЗ ДОБРУ ПРИПРЕМУ БРЖЕ ДО ПОСЛА
Обука је интерактивна, ради се практично, сваки полазник има свој рачунар, открива
се скривено тржиште рада, конкурише на оглашена радна места, припрема за
разговор са послодавцем. Развија се тимски дух, па полазници са обуке излазе као
тим који наставља сарадњу

Б

ез тачног плана на који начин тражити запослење до јасног става и сигурности да сада знају како ће да траже
посао, али и како да се најбоље припреме за разговор и представе себе и своје
квалификације у радној биографији - пут је
који полазници Клуба за тражење посла најчешће прођу. Истичу да после двонедељне
обуке имају наду и мотив да се нешто може
променити.
За полазнике са којима смо разговарали, Kлуб за тражење посла је корак ближе ка
запослењу. Уз помоћ саветнице Националне службе за запошљавање добили су јасне
смернице да одреде циљеве и концентришу
се да их остваре, да спознају своје предности,
али и недостатке које треба кориговати, да
истакну квалитете, способности и вештине
које поседују и активно траже посао. Поред
тога, остваривање контакта са другим полазницима, онима који су у истој ситуацији, размена искустава и заједничко проналажење
решења за могуће проблеме на путу тражења посла, неизмерно су важни за свакога
ко је у тој ситуацији.

ИСКУСТВА ПОЛАЗНИКА
Милица Арсић је завршила факултет пре годину и по дана. Почела је одмах да ради, али је у међувремену схватила да то није оно чиме би
волела да се бави, па је кренула у потрагу за новим послом. Како би се што боље обучила за то и олакшала себи, кренула је на обуку у Клуб
за тражење посла, да би стекла нова знања и вештине које ће јој помоћи да брже и лакше конкурише за посао.
„Обука је врло корисна, јер је подељена на целине и заиста се стекне много знања, као и неопходне вештине правилног тражења посла.
Имала сам припремљену радну биографију, али сада знам да није била добра, јер сам ставила погрешну фотографију. Овде сам добила
конкретне савете и већ сам све променила што треба, на пример скратила сам биографију и избацила сувишне податке. Такође, стекла сам
неопходно самопоуздање, које ће ми помоћи да будем сигурнија у себе када убудуће будем разговарала са послодавцима“, прича нам Милица, додајући да су сви врло задовољни на који начин Марта преноси знање, као и да им је дала одговоре на сва питања, а као једну од врло
позитивних ствари истиче добар контакт који су остварили чланови групе.
Мирјана Мамула већ дуже време тражи посао, а има радно искуство као продавац и секретарица. Имала је страх од непознатог, јер није
знала како да одговори на све захтеве послодаваца на које је наилазила читајући огласе.
„Највећи проблем ми је био што нисам знала како да на прави начин напишем пропратно и мотивационо писмо, па сам углавном одустајала
од пријаве уколико се то захтевало, иако су поједини огласи били интересантни. То сам сада научила и бићу сигурно активнија у тражењу
посла. Веома ми значи контакт са људима који су у истој ситуацији као и ја, па можемо да разменимо искуства, да се повежемо и можда
помогнемо једни другима. Чула сам и да постоје различите опције које се тичу доквалификација, и за то сам веома заинтересована, тако да
је рад у Клубу за мене изузетно користан“, објашњава Мирјана.
Софија Стојановић је физико-хемичар, тренутно на завршној години ИТ академије. Дошла је у Клуб по препоруци саветника и веома му је
на томе захвална, јер има само позитивна искуства.
„Мислила сам да знам да напишем добру радну биографију, али се испоставило да нисам у праву. Овде сам поред осталог научила да CV
мора да буде јасан, да у њему наведем оно што је релевантно за позицију на коју конкуришем. Од Марте смо добили практичне савете како
се треба поставити када се представљамо послодавцу“, истиче Софија и препоручује свима који траже посао да се информишу, дођу у Клуб
и науче много корисних ствари. „Све се стално мења на тржишту рада, конкуренција је велика, мењају се захтеви послодаваца, па тражиоци
запослења морају све редовно да прате и стичу нова знања. Надам се да ћу после обуке много лакше наћи посао. Врло интензивно ћу сада
тражити посао, добила сам мотивацију и охрабрење, дали су нам ветар у леђа. Сада знам колико је важно да се сами ангажујемо, узмемо
ствари у своје руке и да се обраћамо послодавцу и када конкурс није објављен“, одлучна је Софија.
Александра Николић је на интернету прочитала добра искуства полазника обуке у Клубу, питала је саветника и чим се указао слободан
термин дошла је. „Нисам дуго писала CV. После 7 година рада остала сам без посла и знала сам да морам да научим како да на најбољи
начин тражим нови. Тако сам се пријавила за обуку. Овде сам сазнала да постоји много сајтова преко којих могу да тражим посао, добила
сам читаву листу“, каже Александра и истиче да сада зна да ће након завршене обуке бити потпуно спремна да активно крене у потрагу за
одговарајућим запослењем.
Допала јој се организација рада у Клубу, јер се све учи постепено, корак по корак и лепо се сваки сегмент савлада и стекне неопходна
сигурност.
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СПРЕЧИТИ ДУГОРОЧНУ НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Национална служба за запошљавање је Клуб за тражење посла покренула и осмислила
као активну меру тржишта рада, у функцији превенције дугорочне незапослености, која је
по свим квантитативним показатељима једна од доминантних карактеристика незапослености у нашој земљи. Пројекат је првенствено намењен незапосленима који су запошљиви
уз пружање основних услуга у области активног тражења посла, а којима услед недостатка
радног искуства прети дугорочна незапосленост. Посебна пажња се посвећује и групама
код којих је ризик од дугорочне незапослености знатно израженији, као што су технолошки
вишкови, пролонгирано незапослени и припадници мањинских, социјално угрожених група.
На двонедељној теоријској и практичној обуци за тражење посла полазници поред осталог
уче како да контактирају послодавца и када оглас није објављен, како да конкуришу, пишу CV,
контактно, пропратно и мотивационо писмо, како
да се најбоље представе послодавцу и наведу га
да баш њих изабере за ту позицију, која су најчешћа трик питања на разговору за посао, како
треба да изгледају и понашају се на интервјуу са

послодавцем, али и шта све може бити добар извор информација за посао.
„Током обуке у Клубу, поред свих практичних вештина и теорије, много радимо на
јачању самопоуздања и мотивисању полазника да што активније траже посао. Савладавање вештина комуникације, јавног наступа и
превазилажење треме приликом разговора са
послодавцем веома су корисни, а томе се учимо кроз практичну симулацију разговора, где
полазници мењају улоге, па тако буду спремнији и имају мању трему када се нађу у реалној
ситуацији“, каже Марта Кодеља, саветница за
запошљавање, која дуги низ година води обуке
у Клубу у Филијали Београд.
Она сматра да би свако ко тражи посао
требало да прође ову динамичну обуку. Ради
се практично, јер сваки полазник има свој
рачунар, открива се скривено тржиште рада,
конкурише се на оглашена радна места, припрема за разговор за посао. У Клубу се развија
тимски дух јер, без обзира што се на почетку
не познају, полазници након две недеље са

МРЕЖА СЕ ШИРИ
Први клубови за тражење посла отворени
су још 2004. године у Крагујевцу и Аранђеловцу, а данас у целој Србији успешно ради
велики број клубова. Већина је покренута у
сарадњи са Европском агенцијом за реконструкцију (ЕАР).
Више о локацијама клубова за тражење
посла у Србији можете да видите на сајту
Националне службе за запошљавање, на
линку:
http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/doktrazite-posao/saveti/klub_za_tra_enje_posla.
cid2071

Бесплатна публикација о запошљавању

обуке излазе као тим који наставља сарадњу
и размењује искуства у вези са пословним понудама, огласима.
„Они који након обуке нађу посао најчешће
нам се јаве, па се сви заједно радујемо“, задовољно каже Марта и додаје да се труди да уз
редован програм обуке увек обезбеди додатни
материјал као помоћ полазницима да се оснаже да интензивније траже посао.
Обука је интерактивна, полазници су на
почетку мало несигурни, интересује их какав
је програм и шта их чека, а када им инструктор
све појасни постају жељни да раде и уче. Сваког дана је тачно испланиран програм рада,
али могу увек да питају све што им није јасно
и поделе своје недоумице. Када уче како треба
да изгледа добра радна биографија, Марта их
усмерава да је важно да упознају послодавца,
да биографију прилагоде позицији, никако
да имају универзалан CV. Претражују огласе
на интернету, усмеравају се на сајтове за тражење посла, јер у Клубу се већ десет година
прави база сајтова и података која се стално
ажурира. „Није ми се десило да неко изађе незадовољан са обуке, а већина полазника има
утисак да је много тога научила и стекла неопходне вештине за активно тражење посла“,
објашњава Марта Кодеља.
Када је реч о радној биографији, ту су и најчешће грешке које полазници праве, јер обично
није усклађена са огласом и позицијом која се
тражи, често је преопширна, а не би требало да
буде дужа од две стране. Понекад су фотографије неадекватне или су у тексту наведене информације које су сувишне или превише личне
природе. Све је то важно научити и ускладити да
бисте се најбоље представили послодавцу и да
би вас позвао на разговор.
После две недеље обуке полазници су мотивисани да активније траже посао и стекли су знање и
самопоуздање да се представе послодавцу на прави начин. „Ја им кажем понекад да се сете какви су
били на почетку, кад су дошли у Клуб, а колико су
сада научили и колико су спремнији да наставе ка
остварењу својих циљева“, прича Марта.
Преко 600 кандидата је прошле године успешно завршило обуку у Клубу за тражење посла у Филијали за град Београд НСЗ. Углавном их
упућују саветници, али велики број незапослених
јави се самоиницијативно, јер су се заинтересовали за ову обуку захваљујући добром гласу и добрим искуствима претходних полазника. Наша
саветница истиче да су сви добродошли, да увек
могу да се обрате свом саветнику који ће их упутити на први следећи слободан термин у Клубу за
тражење посла.
Јелена Бајевић
07.02.2018. | Број 763 |
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Конференција „ЕУ - Србија 2018: инвестиције, раст и запошљавање“

НАЈУСПЕШНИЈА У ПРИВЛАЧЕЊУ ИНВЕСТИЦИЈА
„План нам је да радимо на ојачавању малих и средњих предузећа“, поручила је
премијерка Ана Брнабић, подсетивши да су приоритети наше земље привлачење
страних инвестиција, улазак у ЕУ и економија заснована на иновацијама

Н

а конференцији „ЕУ- Србија 2018: инвестиције, раст и запошљавање“, премијерка Ана Брнабић је изјавила да је Србија
данас далеко најуспешнија земља у овом делу Европе када је
у питању привлачење страних инвестиција. „План нам је да
радимо на ојачавању малих и средњих предузећа“, поручила је Брнабићева, подсетивши да су приоритети наше земље привлачење страних инвестиција, улазак у ЕУ и економија заснована на иновацијама.
У обраћању на конференцији Ана Брнабић је рекла да је Европска унија убедљиво најзначајнији трговински партнер свих земаља
на Балкану, те додала да је у последњих пет година робна размена
Србије са ЕУ повећана за 47 одсто, док је извоз Србије у ЕУ повећан
за 80 одсто.
Брнабићева је на конференцији којој је присуствовао председник
Европског парламента Антонио Тајани, рекла да инвеститори траже
тржишта која имају потенцијал раста, стабилне услове пословања и
стабилне финансије.
„Мало је економија попут наше које своју малу величину надокнађују бројним регионалним споразумима, а јаче привлачење директних страних инвестиција било је и остаје наш приоритет. Тако се
повећава број запослених, убрзава економски раст и смањује сиромаштво“, рекла је Брнабићева.

Након тешких реформи – на добром путу

Истакла је да је Србија атрактивна земља за инвестиције, јер се
након спровођења тешких реформи сада налази на добром путу.
„Успели смо да и поред фискалне консолидације остваримо економски раст, а то је веома ретко. Успели смо, јер смо били одлучни да
економију ставимо на чврсте основе. Завршили смо годину са суфицитом у буџету, јавни дуг је смањен, успешно је завршена осма ревизија аранжмана са ММФ-ом, а престижни ‚Фич‘ и ‚С&П‘ су подигли
кредитни рејтинг Србије“, рекла је Брнабићева.

Истакла је и да је Србија далеко најуспешнија земља у овом делу
Европе када је у питању привлачење страних инвестиција и додала
да је план Србије да се ради на ојачавању сектора малих и средњих
предузећа.
„То што смо сада најуспешнији у привлачењу директних страних инвестиција даје нам обавезу да унапређујемо наше пословно
окружење и амбијент који нам омогућава економски раст“, навела је
Брнабићева.
Подсетила је да је Србија напредовала на Дуинг бизнис листи и
да сада заузима 43. место, те додала да је највећи напредак остварен
у процесу издавања грађевинских дозвола, док се тренутно ради на
унапређењу катастра и другим реформама.

Запошљавање кључно за економски напредак

ЕИБ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КРЕДИТЕ ЗА ЈАЧАЊЕ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
Потпредседник Европске инвестиционе банке (ЕИБ) Дарио Сканапијеко најавио је да ће ЕИБ у наредним данима потписати више
уговора са банкама које послују у Србији како би се обезбедили
кредити за јачање малих и средњих предузећа у Србији.
Ови уговори ће, према његовим речима, омогућити банкама да
преко микрокредита финансирају пројекте малих и средњих предузећа.
ЕИБ је, подсећа Сканапијеко, од 2009. године обезбедио више
од 2,5 милијарди долара у региону, што је омогућило очување и
креирање 400.000 радних места, а Србији је обезбеђено око 1,4
милијарде евра од 2008. године, што је омогућило отварање
261.000 нових радних места.
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Премијерка је рекла да је запошљавање кључно за већи економски напредак целог региона.
„Реформе и економски раст резултирали су повећањем запослености, смањењем сиромаштва и повећањем куповне моћи грађана
са најнижим примањима. Незапосленост је најнижа сада од 1997. године и износи око 12 одсто, док је посебан пад остварен у смањењу
незапослености младих, који сада износи 30 одсто, што је још увек
много, али је 2014. године тај број био 52 одсто“, рекла је Брнабићева.
Додала је да је Србија постала регионални центар када су у питању ИТ технологије, као и да у Србији тренутно послује 1.600 компанија из области ИТ које запошљавају 14.000 инжењера. Како каже,
циљ је да у будућности Србија прати развој технологије, те да своју
економију заснива на иновацијама које ће нас учинити спремним за
будућност софистициране технологије.
„Размишљамо и да се приликом избора инвеститора водимо
тиме колико ће се они користити иновацијама, а не само колико ће
радних места отворити. Други приоритет нам је, наравно, образовање, јер без модерног образовања не можемо да одговоримо на захтеве модерног доба које доноси неминовне и веома брзе промене“,
рекла је Брнабићева.
Она је захвалила председници Скупштине Маји Гојковић, која је
упутила позив за посету председнику Европског парламента Антонију Тајанију и додала да је Србија увек отворена за сарадњу са ЕУ.
На конференцији је говорио и Тајани, који је рекао да је могуће да
Србија и Црна Гора буду чланице ЕУ пре 2025. године.
Извор: Танјуг
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Додељени први иновациони ваучери

РАЗМЕНА ЗНАЊА ИЗМЕЂУ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ
На јавни позив се за месец дана пријавило више од 40 предузећа којима је потребна
услуга научно-истраживачке организације за решење техничког или технолошког
проблема. Позив ће бити отворен до 21. маја 2018. године, односно све док
опредељена средства не буду утрошена
Фонд за иновациону делатност доделио је 35 иновационих ваучера за 28 српских предузећа, у укупном износу од 22,16 милиона
динара.
На јавни позив који је отворен од 21. децембра 2017. године, за
месец дана Фонду се пријавило више од 40 предузећа којима је потребна услуга научно-истраживачке организације за решење техничког или технолошког проблема како би подигли ниво иновативности својих производа и постали конкурентнији на тржишту. Позив
ће бити отворен до 21. маја 2018. године, односно све док опредељена
средства не буду утрошена.
Заинтересована микро, мала и средња предузећа конкурисала
су за нову услугу – иновационе ваучере у вредности до 800.000 динара, а укупно 30 милиона динара издвојено је у овој фази из буџета
Републике Србије на основу Споразума о зајму са Светком банком.
Иновационим ваучером покрива се до 80% укупних трошкова услуге,
односно предузећа су у обавези да суфинансирају преостали износ,
укључујући и порез на додату вредност. У пилот-фази програма иновационих ваучера предузећа су била у могућности да се пријаве за
максимално два иновациона ваучера у укупном износу од 1,2 милиона динара.
Иновационе ваучере уручили су министар просвете науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и министар задужен за иновације и технолошки развој Ненад Поповић.
„Овај једноставни финансијски подстицај има за циљ да ојача везе наших научно-истраживачких организација са малим и

ЗА РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 100 МИЛИОНА ДИНАРА
Министар Поповић је истакао да је циљ да се жене одваже и
покрену своје иновационе и технолошке стартапове и додао
да то доноси нова радна места и раст економије
Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за
иновације и технолошки развој Ненад Поповић најавио је приликом
посете компанији „Екофунги“ у Београду расписивање конкурса у
вредности од 100 милиона динара за развој женског иновационог
предузетништва.
Поповић је истакао да је циљ да се жене одваже и покрену своје
иновационе и технолошке стартапове и додао да то доноси нова
радна места, раст економије, а тиме и веће плате и веће пензије за
све наше пензионере.
„Конкурс ће бити објављен у врло кратком року и све жене из целе
Србије могу да се пријаве како би добиле и подстицаје и едукацију
како да развију иновације и започну самостални иновациони предузетнички бизнис“, рекао је Поповић.

Бесплатна публикација о запошљавању

средњим предузећима у Србији. Иновације развијамо свакога дана,
а да би друштво имало користи од њих, морамо да их препознамо и
подржимо, пре свега путем институција као што је Фонд за иновациону делатност. Са задовољством могу да кажем да су за ову годину, захваљујући и сарадњи са Светском банком, вишеструко повећана
средства за рад Фонда“, рекао је Младен Шарчевић.
„Жеља нам је да подстакнемо бољу сарадњу и размену знања између науке и привреде и да у будућности нудимо иновативније производе и услуге, како на домаћем тако и на страним тржиштима. Управо из тог разлога у наредном периоду покренућемо још један нови
програм финансијске помоћи младим предузетницима, у вредности
од 250 милиона динара за иновације и стартапове. Надамо се да ће
наша подршка допринети развоју Србије као економије знања“, истакао је Ненад Поповић.
„Интересовање је велико и сигуран сам да ће резултати показати
да овакав вид подршке доприноси јачању иновативних капацитета и
конкурентнијој српској привреди. Новом услугом за мала и средња
предузећа показали смо још једном да су програми Фонда препознати као потребан механизам, како за развој предузетништва у Србији,
тако и за јачање нераскидиве везе између науке и привреде“, изјавио
је Иван Ракоњац, директор Фонда за иновациону делатност.
Услуге које су тражене од стране научно-истраживачких организација долазе највише из области машинства, а затим прехрамбене индустрије и пољопривреде. У складу са тим и мала и средња
предузећа којима је одобрен иновациони ваучер послују у области
металних конструкција, производње машина, каросерија за моторна
возила и приколица. Од јавних научно-истраживачких организација
најзаступљенији је Машински факултет Универзитета у Београду,
затим Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву и Институт за хигијену и технологију меса. Иновациони ваучери су одобрени
предузећима чија седишта су у Београду (највише), Шапцу, Новом
Саду, Бору, Крагујевцу, Нишу, Краљеву, Прокупљу, Новом Бечеју…
Иновациони ваучери су још једна од услуга у оквиру Програма
трансфера технологије Фонда за иновациону делатност, чија сврха је
да подстакне преношење резултата јавног истраживања у приватни
сектор како би се креирали производи и услуге којима ће се унапредити српска привреда.
Дизајн и процедуре за имплементацију шеме иновационих ваучера су припремљене у оквиру пројекта „Подршка истраживању,
иновацијама и трансферу технологије“, који се финансира из ИПА
средстава ЕУ за 2013, а њиме администрира Светска банка, док су
средства за реализацију обезбеђена из буџета Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја
кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (Споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).
Извор: http://www.inovacionifond.rs
07.02.2018. | Број 763 |
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Обука за младе Београђане

ПОСЛОВНЕ ВЕШТИНЕ КЉУЧНЕ ЗА ПОСАО
У првој недељи училе су се меке пословне вештине, као што су вештина
комуникације, представљања и преговарања, пословна етика и бонтон. У другој
недељи су организоване радионице на тему решавања пословних проблема, а трећа
је била резервисана за писање радне биографије, мотивационог и контактног писма

Н

а Машинском факултету у Београду је крајем јануара 48 студената и
незапослених младих дипломаца
добило сертификате након успешно
завршених тренинга за стицање пословних
вештина кључних за добијање и успешно
обављање посла.
Пројекат „Bootcamp тренинзи: пословне
вештине кључне за посао“ реализовало је
удружење грађана „Центар за пословне тренинге“, основано од стране стартап компаније „SciEd Technologies“, настале у оквиру
Пословно-технолошког инкубатора београдских техничких факултета. Обуку за младе
Београђане финансирало је Министарство
омладине и спорта Републике Србије, а подржала и Национална служба за запошљавање.
„Идеја је да се млади кроз интензивне
тренинге у релативно кратком року обуче и
припреме да лакше дођу до свог првог посла.
Циљ је да се премости јаз у периоду након дипломирања до уласка младих људи у свет рада,
односно да смањимо раскорак између њиховог знања стеченог током школовања, с једне
стране и захтева привреде и тржишта с друге.
Познавање ових вештина у данашње време
би требало да се подразумева, а факултети би
требало да их имају интегрисане у наставни
програм. Међутим, школство се у пракси више
бави примарним стручним делом, због чега
нам привреда указује да младим кандидатима
за посао и даље недостају неке практичне ствари, односно управо овакве вештине“, објашњава
руководилац пројекта Ненад Митровић.
Ова обука, као сплет мултидисциплинарних тренинга, за студенте је била организована два пута недељно током два и по
месеца, док се за незапослене младе одвијала интензивним темпом током свега три недеље. У првој недељи училе су се такозване

меке пословне вештине, као што су вештина комуникације, представљања и преговарања, пословна етика и бонтон. У другој
недељи су организоване радионице на тему
решавања пословних проблема уз употребу
алата за структурализовање и анализу. Ту су
се у обуку укључивале велике компаније и
полазницима задавале реалне проблеме које
су они решавали методом студије случаја.
Трећа недеља је била резервисана за писање
радне биографије (CV), мотивационог и контактног писма, а компанијски стручњаци за
људске ресурсе симулирали су интервјуе за
посао и потом оцењивали полазнике.
„Обука је била организована у два циклуса, један за дипломце, а други за студенте завршних година факултета. Иако сам
студент друге године, пријавио сам се јер ми
се учинила занимљивом прилика да научим
нешто ново. Предавачи су били професори са
факултета и били су сјајни. Обука ми је веома
користила, а програм је, у суштини, повезан
са оним што студирам, тако да сам могао да
надоградим знање. Сјајно је било и то што

смо се сусрели са представницима компанија које су подржале пројекат, а у мом случају то су били ВИП, Сосијете женерал банка
и НИС“, прича Ратко, студент друге године
Факултета организационих наука.
Александра се у обуку за стицање пословних вештина укључила као полазник докторских студија на Машинском факултету, желећи
да унапреди ниво своје комуникације са студентима.
„Завршила сам основне и мастер студије
и сада сам на докторским студијама. На факултету радим као сарадник, а радим и у још
једној приватној фирми. Пошто као демонстратор - сарадник држим вежбе студентима, ова обука ми је била потребна да усавршим своје презентационе и комуникацијске
вештине, да научим како да се ослободим
пред публиком и уопште унапредим свој начин размишљања. Нарочито ће ми користити све што сам научила о анализи пословног
проблема и његовом разлагању на мање целине“, каже Александра.
Немања Новаковић

Почеле обуке у програму преквалификација за ИТ

ОДАБРАНИ НАЈБОЉИ
У Нишу и Новом Саду почеле су обуке за кандидате који су се у великој конкуренцији од 12.363 пријављених за национални програм
преквалификација у ИТ сектору изборили за своје место међу 700 најбољих. Процес селекције је завршен за курсеве у Нишу и Новом Саду, док
ће у Ваљеву, Београду, Зрењанину, Чачку и Суботици кандидати учествовати у додатном кругу селекције за 81 преостало слободно место на
курсевима.
Девет школа и институција широм Србије, које ће организовати укупно 18 курсева програмирања, спровеле су тестирање и интервјуисање 2.042 кандидата, који су ушли у ужи избор, а коначна листа свих полазника објављена je на сајту www.itobuke.rs.
„Након што су добили све неопходне податке о курсевима, времену и месту одржавања, плану рада и праксе, кандидати су послали листу
са три жеље, односно обуке које желе да похађају. Школе су организовале додатно тестирање и интервјуе са потенцијалним полазницима и на
основу тога одабрале најбоље кандидате“, каже Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.
Јовановић објашњава да ће места која су остала слободна после првог круга попунити кандидати који нису успели да упишу курс који им
је био прва жеља. Уколико сва места не буду попуњена ни након другог, по истом принципу ће бити одржан и трећи круг.
Кандидати су исказали највеће интересовање за програме Факултета организационих наука и SEE ICT у Београду. Програм Уједињених
нација за развој УНДП је у сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу одабрао школе и институције које ће изводити курсеве: Електротехнички факултет, Факултет организационих наука, школе рачунара CET, SEE ICT, Линк група, Универзитет „Метролопитан“, Факултет техничких
наука у Чачку, Војвођански и Нишки кластер напредних технологија. Институције са којима је потписан уговор имају споразуме о сарадњи са
најрелевантнијим ИТ компанијама, па су тако у самом старту обезбеђене стручне праксе за више од 75 одсто кандидата.
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Администрација и управа
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Наука и образовање
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25
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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

07.02.2018. | Број 763 |

9

Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-12802/2017 од 28. децембра
2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд,
Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место просветног
инспектора Министарства,
разврстано у звање саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Одељење за инспекцијске послове у
установама предшколског, основног
и средњег образовања и васпитања
2 извршиоца
Опис послова: обавља послове инспекцијског надзора прописане законом (непосредан надзор над радом
просветних инспектора којима су поверени послови, на
основу извештаја, података и обавештавања о вршењу
поверених послова инспекцијског надзора); обавља
послове непосредног инспекцијског надзора у складу са законом и на начин прописан законом, односно
врши надзор над законитошћу рада и аката предшколских установа, основних школа, средњих школа, школа
са домом ученика, завода; поступа по представкама
странака и по захтеву за заштиту права ученика; врши
заједнички надзор са инспекторима у органима којима
је поверено вршење инспекцијског надзора и издаје
обавезнe инструкцијe за извршавање закона и других
прописа, одузима овлашћење поједином инспектору;
израђује анализе, студије, елаборате и извештаје и
предлаже неопходне мере за квалитетно управљање
образовно-васпитним системом; припрема нацрте
решења по жалби против првостепеног решења и
припрема одговоре на тужбу у управном спору када
се спор покреће по решењу у вршењу инспекцијског
надзора; проверава веродостојност јавних исправа
које издаје школа; обавештава надзираног субјекта о предстојећем инспекцијском надзору; израђује
записник о инспекцијском надзору; подноси кривичну
пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за
покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог; води евиденцију о инспекцијском надзору; поступа по представкама и спроводи препоруке
Заштитника грађана и Повереника у вези послова из
надлежности Одељења; обавља послове регулисане
Законом о заштити становништва изложености дуванском диму; обавља и друге послове у складу са законом
којим се на општи начин уређује инспекцијски надзор,
по налогу начелник Одељења.
Услови: 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
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стручни испит за рад у органима државне управе или
са положеним испитом за секретара установе, положен испит за инспектора, најмање пет година радног
искуства у државним органима, органима аутономне
покрајине, установи или органима јединице локалне
самоуправе на пословима образовања и васпитања
или другим инспекцијским пословима, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару или
високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких
наука или образовно-уметничког поља уметности на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника,
најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о основама система образовања и васпитања,
Закона о предшколском васпитању и образовању,
Закона о основном образовању и васпитању и Закона
о средњем образовању и васпитању - провераваће се
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће
се практичним радом на рачунару; познавање једног
светског језика - увидом у сертификат или други доказ
o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено,
стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Захумска 14 и Крагујевац, Саве
Ковачевића 7

2. Радно место инспектора,
разврстано у звање саветник

у Сектору за инспекцијске послове,
Одсек за инспекцијске послове у
установама високог образовања и
ученичког и студентског стандарда
1 извршилац
Опис послова: обавља послове инспекцијског надзора у установама високог образовања и надзор над
законитошћу рада и аката установа високог образовања; утврђује испуњеност услова за рад установа и
учествује у припреми решења о дозволи за рад установа из области високог и вишег образовања; припема одговоре на тужбе у управном спору кад се спор
покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора
и одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе
судских и других поступака пред надлежним органима; поступа по представкама и спроводи препоруке
Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека; обавештава надзирани субјект о предстојећем инспекцијском надзору; израђује записник
о инспекцијском надзору; подноси кривичну пријаву,
пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог; води евиденцију о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за инспектора;
познавање једног светског језика и познавање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о високом образовању, Закона о општем
управном поступку и Закона о инспекцијском надзору
- провераваће се усмено; познавање рада на рачуна-

ру - провераваће се практичним радом на рачунару;
познавање једног светског језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског
језика; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Ниш, Страхињића Бана бб
III Адреса на коју се подноси пријава на јавни
конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
IV Лица која су задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610287 и Драгица Милошевић, телефон: 3621-589.
V Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, а за радно
место под редним бројем 1 или оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном испиту за секретара
установе; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном испиту за инспектора; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном стручном испиту у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника (алтернативно само за радно место под
редним бројем 1); оригинал или оверена фотокопија
потврде да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у
радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органи-
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ма/уверење о положеном правосудном испиту, уверење
о положеном испиту за секретара установе и уверење о
положеном испиту за инспектора.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог,
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву
је могуће преузети на веб-страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.
gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanjeizvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, почев од 7. марта 2018. године,
са почетком у 9.00 часова, о чему ће кандидати бити
обавештени телеграмом на адресе које наведу у
својим пријавама, а ради провере познавања рада
на рачунару и провере вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности, провере
других стручних оспособљености, знања и вештина
наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које наведу у
својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника,
општинској управи или суду) биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу, подлежу пробном раду од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита
за инспектора примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита. Кандидати
са положеним испитом за инспектора немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за инспектора.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испит.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати коју конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место, у
којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
e-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

Министарство финансија - Пореска управа на основу члана 55 став 2 Закона о државним службеницима („Сл. 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 169б став 1 и став 2
Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05
- други закон, 62/06 - други закон, 61/07, 20/09,
72/09 - други закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка,
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 и
108/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 11200-541/2018 од 18. јануара 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве
Машковића 3-5
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: аналитичар
пројекта, у звању порески
саветник - остале функције

Централа, Сектор за
трансформацију, Одељење за
подршку и развој електронских
сервиса, Одсек за обједињену
наплату пореза и доприноса по
одбитку
1 извршилац
Опис послова: Имплементира и координира
пројектне активности сложенијих пројеката; анализира и истражује пројектне предлоге; сарађује са
спољним сарадницима; формира пројектне предлоге; критички посматра садашња решења; иницира пројекте у Пореској управи; учествује у изради
интегративног погледа на већи број иницијатива;
узима у обзир мисију Пореске управе и преводи је
у конкретне иницијативе и пројекте; антиципира
утицај иницијатива и пројеката на организацију;
израђује предлог алокације ресурса; припрема
пројектну документацију према утврђеним стандардима; обавља послове израде финансијских планова пројеката; сачињава извештаје о реализацији
пројектних активности; прати да је процес реализације пројектних активности у складу са планом кроз
активно праћење завршетка планираних активности; креирање стандардизованих извештаја;
рано откривање проблема и ризика у имплемен-

тацији пројеката; праћење финансијског аспекта
реализације пројекта; обавља и друге послове по
налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; познавање стандарда и најновијих метода управљања и планирања пројектима;
аналитичност и способност делотворног преношења
информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
провера знања - познавање законских прописа
који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон
о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе
и поклон и порез на пренос апсолутних права),
Закон о државној управи, Закон о општем управном
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и
усмено (разговором); вештина рада на рачунару практичним радом на рачунару; стручна знања из
области делокруга рада органа и из области рада
на радном месту и вештина комуникације - усмено
(разговором).

2. Радно место: управно-правни
послови радних односа, у звању
порески саветник I - остале
функције

Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада
регионалних одсека за људске
ресурсе, Регионални одсек за људске
ресурсе Београд
1 извршилац
Опис послова: Израђује нацрте решења из области
радних односа и израђује предлоге за остваривање
права запослених из надлежности директора Пореске
управе. Даје изјашњења по изјављеним жалбама на
решења из области радних односа. Обавља послове
везане за припрему дисциплинског поступка; саставља извештаје о раду и извештаје који служе за
годишњу оцену запослених; прати законе, прописе
и друга тумачења и даје мишљења из области радних односа; остварује комуникацију са извршиоцима
из других организационих делова Пореске управе.
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
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, радно искуство у струци од
најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: провера
знања - познавање законских прописа који регулишу
радноправну материју (део Закона о пореском поступку и пореској администрацији који регулише радне
односе, Закон о државним службеницима, Закон о
раду), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и
усмено (разговором); вештина рада на рачунару - практичним радом на рачунару; стручна знања из области
делокруга рада органа и из области рада на радном
месту и вештина комуникације - усмено (разговором).
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3. Радно место: агент - прва
линија, у звању млађи порески
саветник - остале функције

Централа, Сектор за пружање
услуга пореским обвезницима и
едукацију, Одељење за управљање
електронском комуникацијом,
Контакт центар, на одређено
време у својству приправника ради
оспособљавања за самосталан рад у
струци
1 извршилац
Опис послова: Обављање послова информисања
клијената путем телефона; одговара на једноставнија
питања клијената (користећи електронску базу знања
из области рада Одељења; указује на проблеме у примени пореских прописа на бази информација добијених од клијената; за сложенија питања упућује на
агенте Друге линије; учествује у одлазним кампањама. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног 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; познавање вештина комуникације, оспособљеност за рад
на рачунару, нарочито рада на претраживању базе
података, способност за тимски рад.
У изборном поступку провераваће се вештина
рада на рачунару - практичним радом на рачунару и
вештина комуникације - усмено (разговором).
III Место рада: За наведена радна места место рада
је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска управа, Централа, Београд,
Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Милица Тодоровић, тел. 011/3953-426,
Министарство финансија - Пореска управа, Централа.
VI 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.
VII Рок за подношње пријава на конкурс: 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 - листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места под редним бројем 1 и 2:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити назив
радног места за које се конкурише, име и презиме,
датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса
за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у степену
стручне спреме прописане за радно место на које се
конкурише, са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,
пријава мора да буде својеручно потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да
достави све дипломе);
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- оригинал или оверена фотокопија сертификата или
другог доказа о знању енглеског језика, за радно
место под редним бројем 1.;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори или
други акти којима се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком временском периоду
је стечено радно искуство);
- 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.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под редним бројем 3:
- писана пријава са биографијом (у пријави назначити
назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, мејл
адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, пријава мора да буде својеручно потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да
достави све дипломе);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о осигурању - пријава/одјава са осигурања издату од стране
надлежне службе Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање;
- 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.
Напомена: 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 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.
Кандидат је обавезан да 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. Уколико кандидат не достави попуњену и својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, пријава на конкурс ће бити
одбачена.
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства финансија - Пореске управе, у делу Актуелности - Конкурси, www.purs.gov.rs.
Попуњену 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 и уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, као и уверење о осигурању - пријава/
одјава са осигурања.
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде други органи,
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, о месту, датуму и времену спровођења
изборног поступка биће благовремено обавештени на
контакте које наведу у својим пријавама.
Напомена за радна места под редним бројем 1
и 2: За наведена радна места 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 исти положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на
кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен. Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви потребни докази
(потпуне пријаве) и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, обавиће се најпре провера знања писмено - путем теста. Све фазе изборног
поступка су елиминационе, тако да само кандидати
који покажу задовољавајуће резултате након провере
знања писмено - путем теста, могу да приступе наредном делу изборног поступка, и то провери вештине
рада на рачунару. На усмену проверу знања и вештина се позивају само кандидати који су у претходним
фазама изборног поступка постигли задовољавајуће
резултате и тиме стекли право да учествују у усменој
провери наведених знања и вештина.
Напомена за радно место под редним бројем 3:
За наведено радно место, радни однос се заснива на
одређено време, ради оспособљавања приправника
за самосталан рад у струци, и то у трајању од 1 године. 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. Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви потребни
докази (потпуне пријаве) и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту, обавиће се најпре
практична провера вештине рада на рачунару. Кандидати који покажу задовољавајуће резултате након
провере вештине рада на рачунару, стичу право да
учествују у усменој провери вештине комуникације.
Напомена за сва радна места: Кандидати који конкуришу подносе једну пријаву у којој наводе радна места за која конкуришу као и тражену документацију за
та радна места.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа (јавног бележника,
у општинској управи или суду), биће одбачене. Овај
оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије“, дневном листу „Српски телеграф“ 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.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊA
Београд, Влајковићева 3

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - 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 Републике Србије”, бр. 41/07 и
109/09), Закључка Комисије 51 број: 112 - 12446/2017,
од 28. децембра 2017. године, Министарство културе
и информисања оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство културе и информисања, Београд,
Влајковићева 3
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за архивску
делатност, делатност заштите
филмске грађе и заштиту
нематеријалног културног
наслеђа, у звању саветник

Група за заштиту покретних
културних добара и нематеријалног
културног наслеђа, Сектор за
културно наслеђе
1 извршилац
Опис послова: учествује у изради програмског и
финансијског плана у делу који се односи на рад програма архива од значаја за Републику и мреже архива
и установа заштите филмске грађе; иницира, координира и учествује у развојним и другим пројектима
у процесу заштите архивске и филмске грађе, врши
анализе и евалуације током спровођења међународних пројеката из области заштите архивске и филмске грађе и прати реализацију и врши евалуацију
пројеката из области заштите архивске и филмске
грађе; обавља послове координације и реализације у
области планирања и спровођења програма и пројеката из области нематеријалног културног наслеђа;
припрема и израђује предлоге одлука и пратећу документацију за реализацију одобрених средстава за
остваривање програма архива од значаја за Републику Србију и осталих установа које се баве заштитом
архивске и филмске грађе; израђује нацрте решења
у управном поступку из делокруга рада и врши контролу наменског коришћења буџетских средстава
и обавља надзор над применом закона у области
архивске и филмске грађе; обавља послове секретара у конкурсној Комисији у области заштите, очувања
и презентације архивске грађе, Националном комитету за нематеријално културно наслеђе и конкурсној
Комисији за заштиту, очување и презентацију нематеријалног наслеђа и обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, познавање једног
страног језика, најмање три године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о културним добрима, Закона о култури, Закона
о општем управном поступку, делокруг рада Министарства културе и информисања - усмено; познавање
Бесплатна публикација о запошљавању

рада на рачунару - провераваће се практичним радом
на рачунару; познавање енглеског језика - усмено;
вештина комуникације - усмено.

Пример изјаве се налази на сајту Министарства културе и информисања - http://www.kultura.gov.rs/cyr/
dokumenti/izjava-o-pribavljanju-dokumenata

III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место, провера
стручне оспособљености, знања и вештина обавиће
се у Београду, почев од 28. фебруара 2018. године,
са почетком од 09.00 часова, у просторијама Палате
„Србија“ (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно крило) и у просторијама Министарства
културе и информисања, Београд, Влајковићева 3, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени путем
телeфона или на електронске адресе које наведу у
својим пријавама.

IV Место рада: Београд, Влајковићева 3
V Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влајковићева 3, са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Јелена Јовановић, 011/33-45-694
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
VII Општи 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 6 месеци.
VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс
je осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Национлне службе за запошљавање.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству уз коју треба нагласити
за које се радно место конкурише; фотокопија личне
карте, ако је лична карта са чипом доставити очитану
личну карту; изјава у којој се странка опредељује да
ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење или други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
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 моги бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 01. марта 2017. године могу бити оверена у
општини или суду.
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 кандидат учинити сам.

Пословни центри НСЗ
07.02.2018. | Број 763 |
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

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

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), члана 17 став 1 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: 112-11614/2017 од 28. новембра 2017.
године, оглашава

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању
података о којима се води службена евиденција 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 или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена
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 и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство); оригинал или
оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег доказа о познавању енглеског језика. 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.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26
II Радно место које се попуњава:

Радно место за инспекцијски
надзор над применом прописа у
области електронског документа,
електронске идентификације
и услуга од поверења у
електронском пословању и
информационе безбедности,
звање виши саветник
Одсек за информациону безбедност
и електронско пословање, Сектор
за информационо друштво и
информациону безбедност
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља техничко-технолошких наука или из научне области рачунарске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
радно искуство у струци од најмање 7 година, положен
државни стручни испит, познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о информационој безбедности („Службени
гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), Закона о електронском
документу, електронској идентификацији и услугама
од поверења у електронском пословању („Службени
гласник РС“, бр. 94/18) и Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат
или други доказ; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Париска 7
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Секретаријат Министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
(навести радно место за које се подноси пријава)”.
IV Лица која су задужена за давање обавештења:
Маја Наков, тел. 011/361-63-08, Марко Ристић, тел.
011/361-62-69, Одељење за људске ресурсе.

V Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
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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. Фотокопије докумената које
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
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, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 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. 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 Министарствa трговине, туризма и телекомуникација, на адреси www.mtt.gov.rs, у делу “Информације/
конкурси”.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: за оглашено радно
место радни однос се заснива на неодређено време.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место, провера стручних оспособљености, знања и
вештина у изборном поступку обавиће се у Београду,
у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, (Источно крило) и просторијама
Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, почев од 5. марта 2018. године, о
чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на
адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду
у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.
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.
На веб-страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног радног места.
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.

Ч АЧ А К
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„НОВЕ ИДЕЈЕ“ ДОО ЧАЧАК
32103 Чачак 3, ПАК 523440
Драгослава Бојића 115
e-mail: noveidejedoo@gmail.com
www.noveideje.rs

Стручни сарадник за безбедност
и здравље на раду
Опис послова: спроводи поступак процене ризика;
врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за
рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду; учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних
и здравих услова рада; организује превентивна и
периодична испитивања услова радне околине; организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад; предлаже мере за побољшање
услова рада, нарочито на радном месту са повећаним
ризиком; свакодневно прати и контролише примену
мера за безбедност и здравље код послодавца; прати
стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом,
учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима и мерама за њихово
отклањање; припрема и спроводи оспособљавање
запослених за безбедан и здрав рад; припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност
по живот или здравље запосленог; сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду; континуирано усавршава знања у области безбедности и
здравља на раду; као стручно лице обавља послове
безбедности и здравља на раду код другог послодавца на основу закљученог уговора.
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
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Администрација и управа

студијама на факултету из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука
или медицинских наука; положен стручни испит за
обављање послова безбедности и здравља на раду;
најмање три године радног искуства на пословима у
области безбедности и здравља на раду, од момента
стицања потребног образовања и полагања потребног стручног испита; познавање рада на рачунару;
познавање енглеског језика; изражене комуникацијске способности.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радног места. Пријаве на конкурс са мотивационим писмом, биографијом и доказом о испуњености услова конкурса
доставити на e-mail: office@noveideje.rs. Детаљније
информације: 032/559-0560, 060/027-8383, office@
noveideje.rs, контакт особа: Дејан Игњовић.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ

36350 Рашка, Ратка Луковића 23
тел. 036/736-068

Спремачица

намештеник IV врсте
УСЛОВИ: I степен, основна школа; држављанство
Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да радни однос није престао у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван на
казну затвора у трајању од најмање шест месеци. Уз
својеручно потписану пријаву са адресом и бројем
телефона доставити и: биографију, оригинал или
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду да
радни однос у државном органу није престао због
теже повреде радне обавезе, уверење да кандидат
није осуђиван (не старије од шест месеци). Уверење
о општој здравственој способности прилаже кандидат
који је примљен. Рок за подношење пријава је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Поступак избора кандидата спровешће
се усменим разговором, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени.

ЛЕСКОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
БОЈНИК
160205 Бојник, Трг Слободе 3
тел. 016/821-214

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:
да поседује стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; радно искуство од четири
године, од чега најмање две године на руководећим
пословима; активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства
недлежног за послове просвете; да поседује организационе способности; да познаје рад на рачунару (MC
Office, интернтет); да нема законских сметњи за његово именовање. Обавезе и одговорности директора:
Представља и заступа туристичку организацију, организује и руководи радом туристичке организације,
предлаже акте које доноси Управни одбор, доноси
Правилник о раду, извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, стара
се о законитости рада Туристичке организације, врши
друге послове утврђене законом и статутом. Избор и
именовање директора се врши на мандатни период
од 4 године, са правом поновног избора.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Неопходно је и да кандидат поднесе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија); диплому о стеченом образовању (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице); уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело и да се против њега не
води кривични поступак; оверену фотокопију личне
карте; биографију (CV). Рок за подношење пријаве
кандидата је 8 дана од дана објављивања. Конкурс се
оглашава у публикацији Националне службе за запошљавање”Послови”, и на интернет страници Туристичке организације Општине Бојник. Пријаве слати на
горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком “За јавни конкурс за избор директора Туристичке организације Општине Бојник”. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу је Далиборка Стојановић, контакт телефон:
016/821-214 локал 116.

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Крађорђева 2
тел. 015/879-257

Послови евиденције и
управљања имовином
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
другог степена из области правних или економских
наука у обиму од најмање 240 ЕСП бодова (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно дипломирани правник или дипломирани
економиста са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, познавање рада на рачунару, положен државни стручни
испит за рад у органима државне управе и најмање
1 година радног искуства у струци. Кандидат треба
да испуњава и остале услове порписане Законом: да
је држављанин РС, да није правоснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне смоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да испуњава остале услове
одређене законом, другим прописима и актом о систематизацији радних места. Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству не
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење да није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци (не старије од 6 месеци); изјаву да му раније
није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (лице са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о радном искуству у струци;
личну и радну биографију. Са кандидатима чије су
пријаве благоврмене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, назанчене вештине и знања биће проверени у просторијам Градске управе града Лозница, ул.
Крађорђева бр. 2. О датуму и времену спровођења
изборног поступка кандидати ће бити обавештени
телефонским путем, путем електронске поште или
поштом на бројеве и адресе које су навели у пријави. Напомена: Кандидат који први пут заснива радни однос у органима аутономне покрајине, органима
јединице локалне самопураве или државном органу,
подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат
без положеног државног испита за рад у државним
органима прима се на рад под условом да тај испит
положи до окончања пробног рада. Пријаве на оглас

са потребном документацијом доставити на адресу
Градска управа Града Лозница, улица Крађорђева бр.
2 са назанком „За оглас” у року од 15 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве доставити путем поште
или лично, на шалтер писарнице, приземље Градске
управе. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити у Градској управи Града Лозница, канцеларија
бр. 111 или преко телефона 015/879-257. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе Града Лозница. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази,
биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топличких хероја 53
тел. 027/8362-550

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 756
од 20.12.2017. године, за пријем заменика матичара у својству приправника, поништава се у целости.

В РА Њ Е
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
17501 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/421-703, факс: 017/421-703
e-mail: domvr@verat.net

Оглас објављен 17.01.2018. године у публикацији “Послови” број 760 поништава се у целости.

ЗАЈЕЧАР
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Драгослава Срејовића 2

Конзерватор и рестауратор
културних добара

на одређено време од 24 месеци због
проширеног обима посла
УСЛОВИ: Висока стручна спрема, VII степен, конзерватор - рестауратор културних добара, сертификат о оспособљености за рад, положен стручни
испит, радно искуство 1 година. Документа: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, CV/биографија,
потврда о радном искуству на пословима конзерватора и рестауратора културних добара. Пријаве
са потребним доказима о испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. О резултату конкурса кандидати ће бити
обавештени писаним путем.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ART CAFÉ

Нови Београд, Гандијева 76а

Конобар

место рада: кафе Дома омладине
и кафе у Студентском културном
центру
више извршилаца
УСЛОВИ: Пожељно радно искуство. Потребно је да
се кандидати јаве на бројеве телефона: 061/118-2367
(Наја) или 063/243-335 (Небојша).

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„STEFI LUX”
Београд - Вождовац, Војводе Степе 57

Козметичар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство од
минимум једне године.

Особа за педикир и маникир
УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство од
минимум једне године.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места.
Пријаве на конкурс могу се поднети на број телефона
060/402-20-34, сваког радног дана од 10 до 20 часова.

АУТО-КУЋА „РАДЕ КОНЧАР“ АД
11070 Нови Београд, Земунски пут 30
тел. 011/213-95-23, 214-55-23

Ауто-механичар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Земун - Батајница, Царице Јелене 28

Фарбар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Кандидати се
могу пријавити путем телефона: 064/859-4405, у року
од 30 дана од дана објављивања конкурса.

„ДАКАР АУТО“ - ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И СЕРВИС ДОО
25000 Сомбор, Филипа Кљајића бб
тел. 025/434043

Административни радник

на одређено време, пробни рад
3 месеца

DOO “EUROCONS GROUP”

Вршац, Стеријина 19
e-mail: snezana.radosavljevic@eurocons.rs

Сарадник за инжењеринг,
уговарање послова и продају

на одређено време од 3 месеца
(могућност заснивања радног односа
на неодређено време), за рад у
Београду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста/мастер, дипломирани машински
инжењер/мастер; познавање рада на рачунару на
напредном нивоу; познавање енглеског језика на
високом нивоу; вештина продаје (теренски посао,
спремност за усавршавање, честа пословна путовања, истраживање тржишта Бугарске, Румуније,
Србије). Кандидати треба да пошаљу CV на наведену
мејл адресу. Рок за пријаву: 01.03.2018. године.

“МБ & ТОМА” ДОО
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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.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Палилула, Слободана Јовановића 4

Продавац у пекари

место рада: Земун, Давидовићева 5,
на одређено време од месец дана
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Кандидати се
могу пријавити директно на адресу послодавца у преподневним часовима; слањем радне биографије на
имејл: pekarambtoma@gmail.com или се пријавити на
бројеве телефона: 063/209-457, 062/242-791, у року
од 30 дана од дана објављивања конкурса.

„CRYSTAL“ VENČANICE
Крагујевац

Радник у салону венчаница

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

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.

на одређено време 24 месеца

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

УСЛОВИ: средња стручна спрема, трговински техничар;
радно искуство минимум 24 месеца рада на сличним
пословима; рад на рачунару; возачка дозвола Б категорије; енглески језик- средњи ниво; комуникативност;
организациона способност; одговорност према послу.
Предвиђен пробни рад 3 месеца. Кандидати своје радне биографије могу доставити на e-mail: pravnicamarija@
gmail.com, најкасније до 15.02.2018. године.

Mушко - женски фризер

„НОРИКС“ ДОО
Београд - Стари град
тел. 060/88-88-243
e-mail: noriksbeograd@gmail.com

Курир - достављач

за рад у Панчеву, на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије, пожељно радно искуство на
истим или сличним пословима. Потребна потврда
СУП-а или суда да возачка дозвола Б категорије није
под забраном управљања. Слање пријава мејлом
(noriksbeograd@gmail.com), јављање кандидата на
телефон 060/88-88-243, лице за контакт: Александар
Поповић. Трајање конкурса: до попуне.

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, пријем
странака, рад на централи, фактурисање робе; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески
ниво - почетни ниво. Рок за пријаву је до попуне.

Национална служба
за запошљавање

„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

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

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.

„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ“
Д.О.О.
ПУТЕВИ ЗЛАТАР
Дрмановићи
31320 Нова Варош
e-mail: sloznabracazoraninele@gmil.com

Дипломирани машински ижењер
Столар
3 извршиоца

УСЛОВИ: плата по договору, храна и стан обезбеђени.

SINTEX DOO
25000 Сомбор, Филипа Кљајића 2
тел. 069/1825-668

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Продавац подних облога
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV, V, VI степен стручне спреме, продавац; пожељно радно искуство у трговини; возачка
дозвола Б категорије. Рад у сменама. Рок за пријаву
је до попуне.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ФОРЕЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО

УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА
ОКОЛИНЕ “SPRING TIME”

„GENERAL TRANSPORT“ DOO

извођење електроинсталација и
опреме, на одређено време
2 извршиоца

Инжењер пејзажне архитектуре

на одређено време 3 месеца,
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пробни
рад 1 месец. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 28.02.2018.
године.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре, шумарски факултет, знање рада на рачунару (пројектовање), знање
енглеског језика, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца.

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани економиста или
дипломирани инжењер саобраћаја, VI/2 степен,
струковни економиста, VI/1 степен инжењер саобраћаја или VII/1, VI/2, VI/1 степен без обзира на стручну спрему; пробни рад 3 месеца; немачки језик - виши
конверзацијски ниво; основна информатичка обука.
Обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени и-мејл и телефон. Рок за пријаву до 28.02.2018.

11000 Београд, Невесињска 18
тел. 069-831-5071

Електроинсталатер

СЗР “БИРО ИВЕС СЕРВИС”
11000 Београд, Дурмиторска 19
тел. 011/265-6657
e-mail: biroives@gmail.com

Сервисер фотокопир апарата и
штампача
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; возачка дозвола
Б категорије; основна информатичка обука. Кандидати треба да пошаљу CV на наведену и-мејл адресу.
Рок за пријављивање 02.03.2018. године.

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 123г
тел. 063/366-604

на одређено време до 12 месеци

Баштован

на одређено време до 12 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар пејзажне архитектуре и хортикултуре, знање енглеског
језика, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3
месеца.

Физички радник

на одређено време до 12 месеци
4 извршиоца

11080 Земун, Мирослава Тирша 17
тел. 069/220-6889

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар пејзажне архитектуре и хортикултуре, искуство у раду
са биљкама или везано за струку цвећарство, знање
страног језика, возачка дозвола Б категорије, пробни
рад 3 месеца.

Трговац

ОСТАЛО: Пријаве доставити лично или на e-mail:
odrzavanje@gras.rs.

СТР „ДУЛЕ“

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у траженом
занимању или лице без обзира на врсту и степен стручне спреме са радним искуством на наведеним пословима. Пожељно познавање рада на фискалној каси.
Након истека пробног рада могућност заснивања радног односа. Сва заинтересована лица могу да се јаве
на број телефона 069/220-6889 од 11.00- 18.00 часова
у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

ХОТЕЛ “СРБИЈА” АД
11000 Београд, Устаничка 127 ц
тел. 011/3044-006

Собарица

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме; пожељно
искуство 12 месеци на истим или сличним пословима;
флексибилност, спремност за тимски рад, добра комуникацвија. Конкурс остаје отворен до попуне радног
места. Кандидати пријаве са биографијом могу послати на e-mail: posao@hotelsrbija.com.

TR “101 IDEES BY V”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 149а, лок. 11
тел. 065/848-49-30

Продавац у бутику

ПЕКАРА “ТРПКОВИЋ” ДОО
11000 Београд
Димитрија Туцовића 60
тел. 011/2457-821

Продавац

5 извршилаца
УСЛОВИ: Средња стручна спрема без обзира на занимање, није неопходно радно искуство. Кандидати се
на конкурс могу пријавити путем телефона: 011/2457821 и 065/2457-821, контакт особа: Александра Главинић. Конкурс траје до: 01.03.2018. године.

“MARTEX” DOO
18000 Ниш, Бабичког одреда 76

Продавац брзе хране

на одређено време до 6 месеци
7 извршиоца

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
„МОТО ГРАД“ ДОО

21000 Нови Сад, Футошки пут 29
тел. 021/6790-404
e-mail: maja@motograd.rs

Административни радник
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 10.02.2018.

SMART CLEANING SYSTEM
21000 Нови Сад, Милеве Марић 30
тел. 065/5280-223
e-mail: smart.cleaning.system@gmail.com

Одржавање хигијене

улаза у стамбеним зградама и
пословним просторима, на одређено
време 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Теренски рад; рад у сменама; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горе наведени телефон и и-мејл.

“SONTARATEX” DOO
21000 Нови Сад, Д. Аврамовића
тел. 063/7238-410, 021/4722-042

Шивач

на одређено време 12 месеци

“ПФС СЕРВИС” ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад
Др Светислава Касапиновића 42
e-mail: office@pfs.rs

PR “ICE LAB”
НОВИ САД

Управник зграде

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне
спреме; пробни рад 1 месец.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у року
од 30 дана од дана објављивања огласа.

на одређено време 12 месеци

Бесплатна публикација о запошљавању

Менаџер логистике

УСЛОВИ: III степен шивач конфекције или II степен
шивач текстила; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведене телефоне. Рок за пријаву до
28.02.2018.

УСЛОВИ: продавац. Телефон за контакт: 065/2668804.

пробни рад 1 месец

Посао се не чека,
посао се тражи

25230 Кула, Жарка Зрењанина 44
тел. 063/507-705
e-mail: djurko@generaltransport.rs

Администратор позива

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пробни
рад 1 месец.
ОСТАЛО: Основна информатичка обука. Јављање
кандидата на горенаведени и-мејл. Рок за пријаву до
13.02.2018.

21000 Нови Сад, Јанка Чмелника 27
тел. 069/2426-842
e-mail: posao@icelab.me

Посластичар

припрема и услужење тајландског
сладоледа, на одређено време 3
месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рад у сманама. Јављање кандидата на горенаведени телефон и имејл. Рок за пријаву до 01.03.2018.
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OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 021/4893-166

Сарадник продаје на терену

место рада у Ужицу, Пожеги, Бајиној
Башти, Чајетини, Ариљу и Косјерићу,
на привремено повременим
пословима
Опис посла: аквизиција, проналажење клијената, промоција и продаја кредитних производа.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме,без
обзира на образовни профил (пожељно економске
струке), возачка дозвола Б категорије ( пожељно).
Кандидати, могу да пошаљу радну биографију на
и-мејл: mmitrovic@obs.rs до 20.02.2018. године.

Медицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
у СР Немачкој
Послодавац: MEDIKOF GmbH, Минхен, СР Немачка

Специјалиста офталмологије

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

ДОМ ЗДРАВЉА
КРУПАЊ

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

Дипломирани фарамацеут медицински биохемичар

на одређено време ради замене
запослене на трудничком боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: висока стручна
спрема, дипломирани фарамацеут - медицински биохемичар, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за своје звање.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: диплому о
завршеном фармацеутском факултету, оригинал или
оверену фотокопију; уверење о положеном стручном
испиту, оригинал или оверену фотокопију; кратку биографију. Пријаве слати на адресу установе или предати
непосредно, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

DOM „FAMILY GARDEN“ DOO
26000 Панчево - Железничка станица,
Предграђе 2

Медицинска сестра/техничар
и неговатељ
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, медицински техничар, медицинска
сестра; III степен, болничар - неговатељ; стручни испит.

Дипломирани социјални радник

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани социјални радник; основна информатичка обука (Windows , Word,
Excel, Explorer, Outlook).

Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем
телефона или имејла кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуна документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 12.03.2018. године.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Јављање кандидата на телефон 065/52-30-595, лице за контакт
Љиљана Милошевић.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - лабораторијски
техничар, положен стручни испит за звање лабораторијског техничара и поседовање лиценце или
решења о упису у комору. Потребна документација:
пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија
уверења или потврда о положеном стручном испиту,
оверена фотокопија лиценце или решења о упису у
комору, извод из матичне књиге рођених (фотокопија
која не може бити старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (фотокопија не старија од 6 месеци),
уверење из суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно место
___________ редни број __________”.

www.nsz.gov.rs

ЗУ АПОТЕКА
„КОД СУНЧАНОГ САТА“

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

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

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31
тел. 024/644-411
e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање - медицинска сестра/техничар општи смер; радно искуство небитно; положен
стручни испит.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

Неговатељ

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство
небитно; завршен курс од 2 месеца до 2 године за
неговатеља, болничара, геронтодомаћина или 2 године медицинске школе.
ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад. Запослени ће
радити у просторијама Геронтолошког центра, а по
потреби и ванинституционалну заштиту. У просторијама Геронтолошког центра рад је организован сменски,
уз ноћни рад. Ванинституционална заштита обезбеђена је само у првој смени (пуно радно време од понедељка до петка, суботом 4 часа). Геронтолошки центар
не обезбеђује смештај за запослене, већ они падају на
терет запосленог. Плаћени путни трошкови за градске
и приградске месне заједнице. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу доставити своје радне биографије на имејл адресу или да се јаве на телефон послодавца. Контакт особа: Биљана Броћиловић.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб
тел. 023/384-1017
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, радно искуство: небитно; положен стручни испит; лиценца коморе; основна информатичка обука. Рад у сменама, ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу доћи
лично на адресу послодавца (радним даном од 7-15
часова), доставити своје радне биографије на горенаведену адресу, на и-мејл office@domzdravljasecanj.rs
или да се јаве на телефон послодавца.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
огласу, 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).

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21 г
тел. 011/2607-133
e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар

место рада: Гуча, општина Лучани,
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство
од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. Рок
трајања конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити
послодавцу на горенаведени телефон особи за контакт
или могу да доставе радне биографије путем имејла.
Особа за контакт: Татјана Анђелић Јовановић.

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

Статистичар обрађивач здравствени сарадник

у Одељењу за биостатистику Центра
за информатику и биостатистику у
здравству, на одређено време до 6
месеци, због повећаног обима посла
Опис послова и радних задатака: Ради на пословима прикупљања, обраде, уноса, контроле и анализе
података из области здравствене статистике. Ради
Бесплатна публикација о запошљавању

на пословима ажурирања и контроле података из
области здравствене статистике. Учествује у пословима везаним за спровођење статистичких истраживања и стручне помоћи заводима за јавно здравље,
другим здравственим установама и другим центрима
из Института из области здравствене статистике и
информатике. Обавља и друге послове из делокруга
рада Центра по налогу шефа Одељења или начелника Центра.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, одговарајуће знање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_
priljeva@batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000
Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - статистичар обрађивач - здравствени сарадник“. Само ће
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије

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

Куварица

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до
повратка са боловања
УСЛОВИ: III степен стурчне спреме, КВ кувар; радно
искуство 6 месеци. Кандидат уз пријаву која садржи
биографију треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о школској спреми, доказ о радном искуству
и обичну неоверену фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу болнице, са назнаком „За оглас
за пријем у радни однос“ или лично предати у Правну
службу Специјалне болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Спремач болничких просторија

на одређено време од 4 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као
доказе о испуњености услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом и оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама, путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама
болнице.

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, лиценца за рад у струци или решење
о упису у Лекарску комору. Као доказе о испуњености
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и
адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик Лекарске коморе. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама, путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава
на оглас за доктора медицине “ или лично у просторијама болнице.

ОСТАЛО: 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Услед техничке грешке, 17.01.2018. године у
публикацији „Послови“ објавили смо конкурс
ДЗ Рековац. Конкурс се поништава у целости.
Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа; положен стручни испит; искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима; радно искуство
у струци минимум 6 месеци. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.
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 наблаговременим 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Стручни сарадник за безбедност
и здравље на раду
уз пробни рад

Опис послова: одговоран је за рад и стање Централне архиве ДЗ, организује, планира и спроводи
мере и активности противпожарне заштите за чију
реализацију је одговоран, организује и спроводи
обуке из области противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду, врши обиласке објеката,
води проблематику безбедности и здравља на раду
и обавља послове лица за безбедност и здравље на
раду, обавља све послове везане за народну одбрану
и ради на пословима планирања и припреме одбрана, контрола безбедног одлагања медицинског отпада и уништавања, учествује у изради општих аката
везаних за делокруг свог рада, обавља све потребне
стручно-административне послове везане за своје
реферате, обавља и друге послове из домена свог
рада по налогу непосредног руководиоца коме је
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен факултет или виша школа, стручни испит о практичној оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на раду, стручни
испит из области заштите од пожара, VII/1 или VI
степен стручне спреме, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију уверења о положе-
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ном стручном испиту о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на раду,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту из
области заштите од пожара и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Доктор специјалиста интерне
медицине
уз пробни рад

Опис послова: врши и интернистичке прегледе
пацијената, врши интернистичке прегледе пацијената, врши интерпретацију електрокардиограма, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају
о здравственом стању пацијента ради у комисијама
уколико је то потребно, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из области своје
струке по налогу непосредног руководиоца и Начелника службе, којима је одговоран за свој рад.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул.
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Оглас објављен у публикацији “Послови”
31.01.2018. године, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из интерне медицине,
VII/2 степен стручне спреме, лиценца или решење о
упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију 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.

Оглас објављен 31.01.2018. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

Доктор медицине

Медицинска сестра

уз пробни рад
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице,
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести, односно, на спровођењу скрининг
програма у складу с посебним програмима донетим
у складу са прописима и планом рада службе, врши
дијагностику и благовремено лечење пацијената,
указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска
средства, спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља у смислу превенције у оквиру
прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите. У поступку
остваривања здравствене заштите изабрани лекар
упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво,
на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента
на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску
комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење,
на лични захтев и на службени захтев код одређених
случајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој
јединици, прати и предлаже измене у процедуралном
раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и
друге послове из делокруга своје струке по налогу
непосредног руководиоца и начелника службе којима
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
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11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

ВИЛА „РУЖИН ДОМ“
11000 Београд, Слободана Јовића 37а
тел. 064/22-18-424

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска сестра са лиценцом. Кандидати могу да се јаве на телефон 064/22-18-424. Конкурс остаје отворен до попуне
радног места.

„FENIX - APOTEKA“ ZU
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
e-mail: eurolink@eunet.rs

Фармацеутски техничар
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен фармацеутски техничар; стручни
испит за здравствене раднике; основна информатичка обука. Рад у сменама; обезбеђен превоз. Јављање
кандидата на горенаведени и-мејл и телефон. Рок за
пријаву до 28.02.2018.

“БЕТАНИЈА”
УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ
СТАРИХ ЛИЦА
24000 Суботица, Аксентија Мародића 62
тел. 063/523-328
e-mail: betanijasu.ns@gmail.com

Медицинска сестра
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV степен медицинска сестра или медицински техничар; стручни испит за здравствене
раднике; рад у сменама. Јављање кандидата на
горенаведени и-мејл и телефон. Рок за пријаву до
01.03.2018.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу интензивне неге и
терапије Службе за интензивну
негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка
запосленог са боловања, пробни рад
у трајању од 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар; узима и
шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и
друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре Одељења; учествује у сменском
раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној
сестри Клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседује средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу медицинску школу, 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 о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издату
од надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе; фотокопија из матичне књиге венчаних
(уколико су диплома, уверење и лиценца издати на
девојачко презиме); уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од 6
месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са
адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања радног односа, кандидат је
дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона
и санитарну књижицу. 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.)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на горе наведену адресу Института са
назнаком “Пријава на оглас за пријем две медицинске сестре на Одељењу за интензивну негу и терапију
Клинике за педијатрију на одређено време”.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу пластичне и
реконструктивне хирургије у Служби
опште дечје хирургије Стационара
на Клиници за дечју хирургију,
на одређено време до повратка
запослене са порођајног одсуства
и одсуства ради неге детета, а
најкасније до 29.05.2018. године,
пробни рад у трајању од 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове
из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре
Одељења; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике.
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УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседује средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу медицинску школу, педијатријски или
општи смер; 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 о положеном
стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; фотокопија из матичне књиге венчаних (уколико
су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко
презиме); уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда) не старије од 6
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење
из полицијске управе) не старије од 6 месеци; кратка
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт
телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања
радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће
обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу. 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...).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или
поштом на горе наведену адресу Института са назнаком
“Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре на
Одељењу пластичне и реконструктивне хирургије”.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

ком о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ДЗ “Др Милан - Бане Ђорђевић” Велика
Плана. Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицине, специјалисте гинекологије и
акушерства: VII/2 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет и спец. из гинекологије и акушерства, уверење о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену
фотокопију уверења о положеном специјалистичком
испиту, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију личне карте,
оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оверену кратку биографију, адресу и контакт број
телефона, оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа или решење о упису у комору.
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном, овереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса и назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове доктора медицине, специјалисте гинекологије и акушерства “ предају се непосредно у просторијама Секретаријата ДЗ ”Др Милан - Бане Ђорђевић”
или путем поште на горенаведену адресу. 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 на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Одлука о избору ће
бити донета у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава и објављена на огласној табли
Дома здравља, а изабрани кандидат ће бити лично
обавештени путем имејла или поште.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДАРИНКА ЛУКИЋ“

Медицинска сестра - техничар

15220 Коцељева, Немањина 8

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

на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене,
место рада ДЗ Коцељева

на одређено време због повећаног
обима посла

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са
просечном оценом током школовања, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
радне књижице уколико кандидат има радни стаж или
потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених,
извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат
променио презиме, уверење о држављанству, копију
личне карте. Напомена: лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења за
рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је
да достави кандидат који буде примљен у радни однос.
Рок за пријављивање: 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 узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”

11320 Велика Плана, Милоша Великог 110
тел. 026/541-110, факс: 026/516-504
e mail: sekretarijat@medianis.net;
www.dzvelikaplana.rs

Доктор медицине, специјалисте
гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона
о раду (“Сл гласник РС” бр. 24/05, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) кандидати
треба да испуњавају и услове прописане ПравилниБесплатна публикација о запошљавању

Патронажна сестра

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
завршене основне струковне студије смер струковна
медицинска сестра - техничар или завршена виша
медицинска школа VI степен стручне спреме смер
виша медицинска сестра - техничар; положен стручни
испит; положен возачки испит за Б категорију. Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас, краћу
личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном
школовању, уверење о положеном стручном испиту
и фотокопију дозволе за управљање Б категоријом.
Уколико се документа достављају у виду фотокопије
(изузев возачке дозволе) потребно је да буду оверена од стране овлашћеног органа. Овера фотокопије
докумената не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ „Др Даринка
Лукић“ Коцељева сваког радног дана од 7 до 15 часова или препоручено поштом са назнаком “За оглас“
на горенаведену адресу. Непотпуне и небалговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Индустрија и грађевинарство
„PKC WIRING SYSTEMS“ DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Инжењер у производњи
пробни рад од 6 месеци
10 извршилаца

Опис посла: главна задужења укључују прављење
радних инструкција и процедура, цртање техничких
спецификација на основу захтева купаца, припрема и
дизајн производних линија као и инструкција за исте.
УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме, са или
без искуства у раду унутар производног окружења.
ОСТАЛО: Компанија нуди могућност напредовања и
атрактивне платне компензације. Оглас је отворен до
попуне радних места, заинтересовани могу проследити биографију на: igor.pavlici@pkcgroup.com.

„АЛУ ФУРКО“ ДОО
17500 Врање, Бунушевачка бб
тел. 062/540-180
e-mail: furko.vr@gmail.com

Радник у производњи АЛУ и ПВЦ
столарије - помоћни столар
општина и место рада Врање,
Бунушевац, пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, без обзира на радно искуство. Обезбеђена исхрана. Рок за пријаву: 14.02.2018. године.
Директно упућивање кандидата према договореним
терминима за разговор, место и време: Бунушевачка бб, Врање, од 8 до 17 часова, понедељак - петак,
јављање кандидата на контакт телефон 062/540-180
(Катарина Јањић), 063/431682 (Игор Станојковић).

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

Интерни ревизор

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

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
Београд
тел. 063/1828-255

Електромонтер електроинсталатер

место рада: запошљавање у
Републици Србији, након тога
упућивање запослених на
привремени рад у СР Немачку
50 извршилаца
Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе опреме.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро
струке; радно искуство: небитно. Теренски рад, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, осмочасовно радно време. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на
телефон послодавца.
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Ниш - Медиjана, Византијски булевар 32/5
тел. 060/4050-049, 064/1850-941

Инжењер геологије
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер геотехника, VII/1 степен; радно искуство: 12 месеци;
положен стручни испит; знање енглеског језика на
средњем нивоу; возачка дозвола Б категорије. Рад на
терену, обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу на горенаведене бројеве телефона.

„РЕМЕТАЛ“ ДОО
Петроварадин, Буковачки пут 72
тел. 069/250-29-45
e-mail: office@remetal.rs

Металостругар

на одређено време 3 месеца
Опис посла: обрада главе мотора на стругу.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар,
металоглодач, машинбравар; радно искуство: 5 година; основно знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију
на горенаведени имејл, лице за контакт: Милена Тица.

„ФИОРАНО“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/467-526
e-mail: dusica.zivanovic@fiorano.rs

Оператер за програмирање
на ЦНЦ машини
на одређено време

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)

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
поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца.
Лице за контакт: Нина Јанкелић.

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
3 извршиоца

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.

УСЛОВИ: IV степен, техничар обраде метала на машинама са нумеричким управљањем; машински техничар - конструктор; машински техничар - контролор
квалитета; VI степен, машински инжењер; VII степен,
дипломирани машински инжењер/мастер; дипломирани инжењер машинства; возачка дозвола Б категорије; рад у сменама; обезбеђен превоз; енглески језик
- виши ниво; радно искуство 1 месец на ЦНЦ машинама. Пријаве на конкурс слати мејлом. Рок за пријаву је
до 28.02.2018. године.

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.

AMD-MONTAGE ДОО

Опис посла: извођење фасадерских радова у грађевинарству.

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

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

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
5 извршилаца

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).

Керамичар

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.

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ
„ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ-ЂУРА”
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 034/335-095

1) Механичар за муницију и МЕС

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије, на одређено време
10 извршилаца
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има стечено звање
- механичар за муницију и МЕС или завршену школу у
трајању од 4 године машинске, хемијске или електро
струке.

2) Руковалац складишне
механизације КВ

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има стечено звање
- КВ возач моторног возила, положен курс за руковање средстава интегралног транспорта.

3) Столар, КВ

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије, на одређено време
3 извршиоца

Зидар

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има завршену
средњу школу у трајању од 4 године - смер дрвопрерађивачки или школу за КВ раднике са стеченим
звањем - столар.

Опис посла: извођење зидарских радова у грађевинарству.

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије, на одређено време

место рада Немачка, на одређено
време 12 месеци
5 извршилаца

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.

4) Машинбравар, ВКВ

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- машинбравар, ВКВ (V степен), односно специјализација, радно искуство од најмање 3 године у струци.
Општи услови за сва радна места: да су кандидати
држављани Републике Србије; да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу; да им раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности,
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из радног односа; да се против њих не води кривични
поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора
од најмање 6 месеци; да су безбедносно проверени и
да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
Изборни поступак: у изборном поступку биће
примењени Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије
каријерног вођења и саветовања у Републици
Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, 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).
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 докази и који испуњавају све услове
за запослење на радним местима за која конкуришу,
Комисија за пријем обавиће разговор и исте ће упутити на психолошку процену капацитета у надлежне
војноздравствене установе. Наведена процена врши
се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања разговора и 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 или који се не одазову позиву да учествују на 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 агенција. Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема
у радни однос доставиће лекарско уверење о општој
здравственој способности за рад на радним местима
на која су конкурисали.
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”. Текст конкурса биће објављен и на веб-страници
Министарства одбране, у једном од дневних листова
и публикацији Националне службе за запошљавање.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Панић Боривоје или Крстић Горан,
тел. 034/335-095 или војни 16-108.
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: поштом на адресу Технички ремонтни завод НХ
„Ђурђе Димитријевић - Ђура” Крагујевац, 34000 Крагујевац, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Техничког ремонтног завода НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура”
Крагујевац.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон,
имејл адреса, редни број радног места на које се
конкурише, поред кратке биографије кандидати
прилажу и следеће:
а) За радно место под редним бројем 1, 2, 3 и
4: оргинал 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 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

б) За радно место под редним бројем 2: поред
докумената наведених у ставу а), кандидати прилажу
оргинал или оверене фотокопије исправа којима се
доказује да је кандидат оспособљен за руковање
средствима интегралног транспорта.

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- дипломирани машински инжењер (VII степен) или
мастер инжењер машинства.

в) За радно место под редним бројем 4: поред
докумената наведених у ставу а), кандидати прилажу
оргинал или оверене фотокопије исправа којима се
доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и
у ком временском периоду је стечено радно искуство).

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена у 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 одредби 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 на вршењу службе
у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања. Пробни рад обавезан је за све
оне кандидате који први пут заснивају радни однос у
државном органу у складу са прописима о државним
службеницима и намештеницима. Запосленом који не
задовољи на пробном раду отказује се радни однос.
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 Одељењу за људске ресурсе ТРЗ Крагујевац.
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.

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ
„ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ-ЂУРА”
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 034/335-095

1) Самостални технолог, С2С

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- дипломирани машински инжењер (VII степен) или
мастер инжењер машинства, радно искуство од најмање 2 године у струци.

2) Технолог, С2С

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије

3) Технолог за електронска
средства, С2С

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- дип. електро инжењер (VII степен) или мастер електро инжењер.

4) Технолог за машинство, С1С

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- машински инжењер (VI степен) или струковни
инжењер машинства, познавање CAD рачунарских
програма за „3Д” конструисање.

5) Металостругар, ВКВ

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- металостругар, ВКВ (V степен), односно специјалиста, радно искуство од најмање 3 године у струци

6) Монтер централног грејања,
ВКВ

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- монтер централног грејања ВКВ, (V степен), односно
специјалиста, радно искуство од најмање 3 године у
струци.

7) Руковалац парних котлова,
ВКВ

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- руковалац парних котлова, ВКВ (V степен), односно
специјалиста. Радно искуство од најмање 3 године у
струци. Положен стручни испит за руковање парним
котловима са механичким ложењем

8) Бравар, КВ

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- бравар,КВ, радно искуство од најмање 1 године у
струци.

9) Зидар, КВ

за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има стечено звање
- зидар, КВ, радно искуство од најмање 1 године у
струци.
Општи услови за сва радна места: да су кандидати држављани Републике Србије; да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије; да имају одговарајућу стручну спрему за
радно место за које конкуришу; да им раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа; да се против њих
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не води кривични поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци; да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи
за пријем на радна места на која конкуришу.
Изборни поступак: у изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4 Одлуке о
утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у
Министарству одбране и Војсци Србије, 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).
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 докази и који испуњавају све услове
за запослење на радним местима за која конкуришу,
комисија за пријем обавиће разговор и исте ће упутити
на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем
стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту
обављања разговора и 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
или који се не одазову позиву да учествују на 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 агенција. Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад
на радним местима на која су конкурисали.
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”. Текст конкурса биће објављен и на веб-страници
Министарства одбране, у једном од дневних листова
и публикацији Националне службе за запошљавање.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Панић Боривоје или Крстић Горан,
тел. 034/335-095 или војни 16-108.
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: поштом на адресу Технички ремонтни завод НХ
„Ђурђе Димитријевић-Ђура” Крагујевац, 34000 Крагујевац, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Техничког ремонтног завода НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура”
Крагујевац.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број радног места на које се конкурише, поред
кратке биографије кандидати прилажу и следеће:
а) За радно место под редним бројем 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 и 9: 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 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.
б) За радно место под редним бројем 1, 5, 6, 7,
8 и 9: поред докумената наведених у ставу а) кандидати прилажу оригинал или оверене фотокопије
исправа којима се доказује радно искуство (решења,
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потврде послодавца и други акти из којих се види на
којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
в) За радно место под редним бројем 4: поред
докумената наведених у ставу а) кандидати прилажу
оригинал или оверену фотокопију доказа о познавању
CAD рачунарских програма за „3Д” конструисање.
г) За радно место под редним бројем 7: поред
докумената наведених у ставу а) кандидати прилажу
оригинал или оверену фотокопију исправе о положеном стручном испиту за руковање парним котловима
са механичким ложењем.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена у суду или од стране јавног бележника.
Напомена: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оргиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком. Сагласно одредби
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 на вршењу службе у Војсци Србије и супружник
професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања. Пробни рад
обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу у складу са прописима о државним службеницима и намештеницима. Запосленом који не задовољи на пробном раду
отказује се радни однос. 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
Одељењу за људске ресурсе ТРЗ Крагујевац. 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.

“ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ”
ДОО

Помоћни радник на извођењу
земљаних радова

за рад у Нишу и на терену, пробни
рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању. Телефон за контакт: 062/258-785.

ОГРАНАК ООО НЕДРА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 139
тел. 064/1250-973

Геофизичар

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен геофизичар или геолог геофизике; пробни рад 6 месеци.
ОСТАЛО: Теренски рад; обезбеђена исхрана. Јављање
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
02.03.2018.

ТМГ-РС ДОО НОВИ САД
Технолог у текстилној
производњи

место рада Зрењанин, на одређено
време 3 месеца
Опис посла: контрола квалитета робе.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије текстилства; VI/2 степен,
струковни инжењер тестилства и дизајна, VI/1 степен,
инжењер технологије и текстилства; основна информатичка обука; радно искуство 2 године. Кандидати могу
послати радну биографију на и-мејл адресу: serbia@
textilm.com или се јавити на телефон 023/603-385.

DOO “TRANSLY”
11070 Нови Београд, Генерал Жданова 24
e-mail: office@transly.rs

Дипломирани инжењер
шумарства

на одређено време до 12 месеци,
за рад у Нишу
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен шумарски факултет; лиценца 474
- одговорни извођач радова на пејзажном уређењу
слободног простора; знање рада на рачунару; пожељно радно искуство. Телефон за контакт: 011/2563062.
Рок за пријаву: 30 дана.

18000 Ниш, Војводе Мишића 58/2
e-mail: aleksandar.tosic@pogledtel.rs

Пословођа на градилишту

за рад у Нишу и на терену, пробни
рад 1 месец
2 извршиоцa
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању; возачка дозвола Б категорије. Телефон за
контакт: 062/258-785.

Руковалац грађевинским
машинама

за рад у Нишу и на терену, пробни
рад 1 месец
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању; возачка дозвола Б категорије. Телефон за
контакт: 062/258-785.

Посао се не чека, посао се тражи
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Саобраћај и везе / Наука и образовање

Саобраћај и везе
„ДРАЛ ТРГОВИНА“ ДОО

Нови Београд, Омладинских бригада 47а

Возач теретног моторног возила
међународни транспорт
(Србија - Бугарска), на одређено
време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б,
Ц и Е категорије, лекарско уверење и важећи пасош
са радним искуством од 3 месеца.
ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити на бројеве
телефона: 063/258-465, 069/4444-306, у року од 30
дана од дана објављивања конкурса.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са
приколицом

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

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

Возач цистерне

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

“ДИЈАГОНАЛА” ДОО
21000 Нови Сад, Радничка 28
тел. 021/450-900

Возач теретног возила

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; возачка дозвола Б, Ц и Е категорије. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 10.02.2018.
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Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора
о раду.

Б Е О Г РА Д
ОШ „КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339

Наставник физике

на одређено време, а најкасније
до 31.08.2018. године, за рад у
матичној школи и издвојеном
одељењу Велика Иванча, са 50%
радног времена - 20 часова недељно

Наставник биологије

на одређено ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у
издвојеном одељењу Велика Иванча,
са 20% радног времена - 8 часова
недељно
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
и стечен стручни назив у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; испуњавање услова који се
односе на образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина од најмање 30 бодова као и 6
бодова праксе у установи; држављанство Републике
Србије; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима што се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, доказ о некажњаваности прибавља установа по службеној дужности; знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар доставити и доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе о
одговарајућем образовању; оверену копију доказа о
испуњености услова који се односе на образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи; оверену копију уверења о држављанству; доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар који се може наћи на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, те да документацију која доказује
испуњеност услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставе школи. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без
попуњеног пријавног формулара који се може наћи
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу: Основна школа
„Коста Ђукић“ Младеновац, Краља Петра Првог 339
или донети лично у просторије школе, радним даном
од 8.00 до 12.00 часова.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене до њеног
повратка са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: посебни услови: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност;
професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности
и српског језика; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности
и језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима; мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језика са општом књижевношћу, Српска
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компративна
књижевност); мастер филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност). Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српска
филолологија: српски језик и књижевност; Србистика. Све према Правилику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
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Наука и образовање

наставника у гимназији (“Сл. гласник РС-Просветни
гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017).
Општи услови: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван у
смислу чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017); 4) држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс,
а под 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати
су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: кратку
биографију; попуњени формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања (доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом високом обрзаовању, ако диплома
није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење (потврду) о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу. Пријаве се достављају
секретаријату Гимназије, лично или поштом на наведену адресу. Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратите
се секретаријату школе на телефон: 011/2629-321.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”

11000 Београд, Краља Петра 7
тел. 011/2635-420

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане у чл. 122 и 139 и члану
140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017), у даљем
тексту Закон. За директора школе може бити изабрано лице које има одговарајуће високо образовање
стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, (2) на основним студијама
у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога школе; да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на 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. Комисија за избор директора цениће
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и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника),
као доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат
претходно обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови
1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (дозволи за рад); обуку и положен испит за
директора (пријава се неће сматрати непотпуном,
јер Програм обуке за директора школе и Правилник
о полагању испита за директора нису донети, па ће
изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за
директора у року који предвиђа закон); оригинал или
оверену фотокопију потврде да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања, односно за лице
које испуњава услове из члана 122 став 6 Закона,
потврду да има најмање 10 година радног искуства
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог образовања; оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења 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 или оверену фотокопију
уверења да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда
да кандидат није осуђиван за привредни преступ (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; предлог
програма рада директора школе за време трајања
мандата од 4 године; фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора кандидата; фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања уколико се на
конкурс појави лице који је претходно обављало дужност директора установе; оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); пријемни
формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса на адресу школе, у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично
или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурс се неће узети у разматрање, као и фотокопије докумената која нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника, органа градске или
општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, радним даном од 9 до
14 часова, на телефон: 011/2635-420.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу
научну област Алгологија и
микологија

на Катедри за алгологију,
микологију и лихенологију у
Институту за ботаничку и Ботаничкој
башти “Јевремовац”, на одређено
време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у
Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година

Доцент 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
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.

ОШ „ДАНИЛО КИШ“
Београд - Вождовац, Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

1) Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
3 извршиоца

2) Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017): 1) наставник и стручни
сарадник треба да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. РС”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 2/2017 и
3/2017); 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство РС; 5) да зна језик на коме
се оставрује васпитно-образовни рад.
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар (са
званичне интернет странице), потребно је да кандидат
достави школи: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; доказ о положеном испиту из психологије и педагогије у току студија или доказ о положеном стручном испиту/испиту
за лиценцу/ или други доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 - издато од одговарајуће високошколске установе за радно место из тачке бр. бр. 1; уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал); уверење
о држављанству, оверена фотокопија не старија од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са холограмом, оверена фотокопија; уколико диплома није издата на српском језику,
потврду да зна српски језик, за лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе за радно место из тачке 2,
односно доказ о положеном испиту из српског језика
са методиком по програму одговарајуће висикошколске установе за радно место из тачке 1. Кандидати
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима који врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима - лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Неће се разматрати пријаве које
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом као и оних канидата
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме. Пријавни формулар, CV, конкурсом
тражене доказе о испуњавању услова доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за радни однос“.
Контакт телефон: 011/7856-845.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“
17.01.2018. године, као и оглас објављен
18.10.2017. године, поништавају се у целости. Исправка огласа објављена 08.11.2017.
године у публикацији „Послови“ поништава
се у целости.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА ШКОЛА

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

Оглас објављен 31.01.2018. године у публикацији „Послови“ исправља се у врсти радног
односа, тако што уместо: на одређено време,
треба да стоји: на неодређено време. У осталом делу оглас је непромењен.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Асистент за ужу научну област
Руститика, предмет Руски језик

Професор струковних студија за
ужу научну област Економија

Асистент за ужу научну област
Недерландистика, предмет
Холандски језик

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152-а

УСЛОВИ: стечена академски назив доктор економских
наука; најмање два објављена рада, са рецензијом, у
последњих пет година, у часопису који је категоризован од Министарства просвете РС; оцене студената
или процене комисије за избор у звање.
ОСТАЛО: потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом академском називу доктор
економских наука; фотокопије насловних страница и
странице са каталогизацијом у Народној библиотеци
РС чланака са ознаком категоризације часописа од
Министарства просвете РС; остали докази о испуњености услова за заснивање радног односа и избор
у звање професора струковних студија прописани
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Пријаве са доказима о испуњености услова кандидати подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријву на
конкурс је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу
научну област Туркологија,
предмет Турски језик и
књижевност

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад или магистар наука из научне области за коју се
бира коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну
област Италијанистика, предмет
Италијански језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну
област Арабистика, предмет
Арапски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну
област Хиспанистика, предмет
Шпански језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну
област Англистика, предмет
Савремени енглески језик

на одређено време од 5 година

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу
научну област Бугаристика,
предмет Бугарски језик

Виши лектор за ужу научну
област Неохеленистика, предмет
Савремени грчки језик

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Скандинавистика,
предмет Нордијска филологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Хиспанске
књижевности, предмет Шпанска
књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Англистика,
предмет Енглеска књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Англистика, предмет Енглески
језик
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 Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о научину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Кандидати подносе и потписану Изјаву о изборности
Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду
http: //bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или магистар
академске студије другог степена (300 ЕСПБ); филолошки или њему одговарајући факултет); општи
успех на основним студијама најмање 8; објављиени
стручни, односно научни радови; радно искуство у
настави. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета
Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област
Бугаристика, предмет Бугарски
језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област
Недерландистика, предмет
Савремени низоземски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ); филолошки или њему одговарајући факултет; општи успех на
основним студијама најмање 8; смисао за наставни
рад. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или ршења о признавању страних
високошколских исптава о одговарјућој стручној спреми; списак радова и радове; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, на наведену
адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објавјливања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Оглашава радно место за избор сарадника
ван радног односа:

Демонстратор за ужу научну
област Српски језик, предмети
Српски језик као страни
на одређено време за школску
2017/18 годину

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских студија у области филолошких наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Кандидати подносе пријаву са биографијом;
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству, на наведену адресу Факултета, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.

ОШ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
11080 Земун, Аласка 17
тел. 011/2612-753
e-mail: ossonjamar@gmail.com

Професор разредне наставе у
боравку

на одређено време до повратка
стално запослене раднице по
окончању породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
закључно са 14.05.2018.

Професор разредне наставе у
одељењу

на одређено време до повратка
стално запослене раднице по
окончању породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
закључно са 28.12.2018.
УСЛОВИ: Потребна документација: биографија,
диплома о одговарајућем образовању, оригинал или
оверена копија не старија од 6 месеци у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству РС - оригинал или
оверена копија не старија од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена копија не
старија од 6 месеци.
ОСТАЛО: Наведену документацију заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају лично, поштом или мејлом на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне или неблаговреме пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну
област Рачунарство и системско
инжењерство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали
услови утврђени одредбама члана 74 став 10 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и
одредбама члана 1, 6, 24, и 26 Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
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наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017. године)
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, доказ о учешћу на међународном
или домаћем научном скупу, доказ о објављеном
уџбенику или монографији, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству).

Асистент за ужу научну област
Рударски радови, израда
подземних просторија и рударски
материјали
на одређено време од три године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски
назив магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су
одредбама члана 84 став 1 и став 2 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр.88/2017). Пријаве
са прилозима (биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење
о уписаним докторским академским студијама или
доказ о прихваћеној теми докторске дисертације за
кандидате магистре, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству).

Сарадник у настави за ужу
научну област Математика и
информатика

на одређено време од једне године,
уз могућност продужења за још
једну годину у току трајања студија
а најдуже до краја школске године у
којој се студије завршавају
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави бира се студент одговарајућих мастер академских студија који је
претходни ниво студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00. Наведени услови утврђени су одредбама члана 83 став 1 и став 4 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).
Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми оверена копија, уверење о уписаним мастер академским студијама, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор за
ужу научну област Студије
безбедности, за наставни
предмет Основи безбедности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Доктор наука одбране, безбедности и
заштите; односно доктор наука - науке безбедности; VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат
подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе,
списак научних радова, као и радове. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017)
и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, Господара Вучића бр.
50, лично или путем поште у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Редовни или ванредни професор
за уметничку област Глума наставни предмет Глума
УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Глуме, дипломирани глумац, дипломирани драмски и
аудиовизуелни уметник из области Глуме, факултет
драмских уметности.

Редовни или ванредни професор
за уметничку област Глума наставни предмет Дикција
УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Глуме, дипломирани глумац, дипломирани драмски и
аудиовизуелни уметник из области Глуме, факултет
драмских уметности.

Редовни или ванредни професор
за уметничку област Глума наставни предмет Техника гласа
УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Глуме, дипломирани глумац, дипломирани драмски и
аудиовизуелни уметник из области Глуме, факултет
драмских уметности.

Редовни или ванредни професор
за научну област Русистика наставни предмет Руски језик
УСЛОВИ: Доктор књижевних наука.

Ванредни професор или доцент
за уметничку област Камера наставни предмети Фотографска
слика, Филмска слика и
Телевизијска слика
УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Камере, дипломирани филмски и телевизијски сниматељ, дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник
из области Камере, Факултет драмских уметности.

Ванредни професор или доцент
за уметничку област Филмска и
телевизијска монтажа - наставни
предмети Филмска монтажа и
Електронска монтажа
УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
ФТВ монтаже, дипломирани филмски и телевизијски
монтажер, дипломирани драмски и аудиовизуелни
уметник из области ФТВ монтаже, Факултет драмских
уметности.
Ванредни професор или доцент за уметничку област
Снимање и дизајн звука - наставни предмети Снимање и дизајн звука за позориште и радио и Дизајн
звука за видео игре
УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Снимања и дизајна звука, дипломирани сниматељ и
дизајнер звука, дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник из области Снимања и дизајна звука,
факултет драмских уметности.

Асистент за уметничку област
Филмска и телевизијска режија
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УСЛОВИ: Мастер драмски и аудиовизуелни уметник
из области ФТВ режије или дипломирани филмски и
телевизијски редитељ, Факултет драмских уметности,
уписане докторске уметничке студије ФДУ.

Стручни сарадник за уметничку
област Глума - наставни предмет
Глума
УСЛОВИ: Дипломирани глумац или дипломирани
драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме,
факултет драмских уметности.

Стручни сарадник за уметничку
област Глума - наставни предмет
Глума
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
глумац, дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме, факултет драмских уметности.
ОСТАЛО: Избор се врши према условима за избор
наставника и сарадника предвиђених Законом о високом образовању, Статутом Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника
на Универзитету и Минималним условима за избор
наставника Факултета драмских уметности. Рад се
заснива на одређено време.

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

Доцент за ужу научну област
Органска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које
има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука
и има научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Завршен хемијски
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области
(оверене фотокопије), биографију, списак радова,
радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија)
и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за
избор у звање прописани су: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета
у Београду и Статутом Факултета. Напомена: пријаве
кандидата са прилозима подносе се у писаној форми
Архиви факултета, улица Војводе Степе 450, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ни су: Законом о високом образовању, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету, Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Факултета. Напомена: пријаве кандидата са прилозима подносе се у писаној форми Архиви факултета,
улица Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Медицинска
биохемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је стекло научни назив доктор наука и показује смисао за наставни рад. Завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс
треба да приложе: диплому о завршеним претходним
степенома студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, извод
из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење
о држављанству (фотокопија). Услови за избор прописани су Законом о високом образовању. Напомена:
пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној
форми Архиви факултета, улица Војводе Степе 450 у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Сарадник ван радног односа
за ужу научну област
Патофизиологија

на одређено време до 30.09.2018.
године
УСЛОВИ: Студент специјалистичких академских студија или студент докторских академских студија на
медицинском факултету који је на студијама првог
степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8, завршен медицински факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс
треба да приложе: диплому интегрисаних академских
студија (фотокопија), уверење о студирању, биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија)
и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за
избор прописани су Законом о високом образовању.
Напомена: пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви факултета, улица Војводе Степе 450 у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“ХАЈДУК ВЕЉКО”

19329 Корбово, Светосавска 11
тел. 019/814-255
e-mail: oskorbovo@gmail.com

Библиотекар

Доцент за ужу научну област
Фармацеутска физиологија
на одређено време од 5 година

на одређено време ради замене
одсутне запослене до повратка
са породиљског одсуства, са 45%
радног времена

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које
има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука
и има научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима са рецензијама
и способност за наставни рад. Завршен Фармацетски
или Медицински факултет. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе: диплому о завршеним
претходним степенима студија са просечном оценом
и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод из матичне
књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање прописа-

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл.
139 став 1 1) Закона о основама система образовања
и васпитања, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; одговарајуће
образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.

Бесплатна публикација о запошљавању

године; према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017),
послове библиотекара могу да обављају: дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно
дипломирани филолог језика и књижевности; професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности; професор разредне наставе; професор језика и књижевности, односно
књижевности и језика - смер за библотекарство; професор, односно дипломирани филолог књижевности
и језика; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; мастер библиотекар-информатичар; мастер
филолог (главни предмет/профил библиотекарство
и информатика); мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика); професор југословенских књижевности; дипломирани компаративиста и библиотекар.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене до повратка са
породиљског одсуства, са 54,44%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл.
139 став 1 1) Закона о основама система образовања
и васпитања, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке скадемске 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; одговарајуће образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и
3/2017), послове наставника енглеског језика могу да
обављају: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик); дипломирани филолог англиста мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски програм језик, књижевност и култура).
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву доставити: одштампан и попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете); CV и радну биографију; оригинал или оверене
фотокопије дипломе, извода из матичне књиге рођених - нови образац и уверења о држављанству не старија од шест месеци; уверење надлежне полицијске
управе/суда о неосуђиваности; доказ о познавању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
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образовање стекли на српском језику). Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата, који се у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши Национална служба
запошљавања, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса могу се поднети лично или поштом
на адресу школе, на назнаком “Пријава на конкурс”.
Неблаговремене пријаве комисија неће разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОНСТАНТИН БАБИЋ”
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) за наставника музичке школе и подручја рада: култура и јавно информисање, за педагога или психолога (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, основне студије
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), а само изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1 и 2 овог Закона, дужност
директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3
овог Закона за наставника ове врсте школе (одговарајуће високо образовање на студијама првог степена - основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије, студије у трајању од
три године или више образовање), 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; дозвола за рад (лиценца за наставника
или стручног сарадника); положен испит за директора (изабрани директор који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност); најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем школа остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању за
наставника музичке школе, педагога или психолога;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника; уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу);
лекарско уверење; потврду о обуци и положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеној обуци и испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, јер програм
обуке за директора школе и одговарајући Правилник
нису донети, па ће изабрани кандидат за директора
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школе бити у обавези да положи испит за директора
у законском року); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело
или привредни преступ (потврда привредног суда);
доказ - потврду о најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика, осим кандидата који су на српском језику
стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Потребна документа могу се
поднети у оригиналу или овереној фотокопији. Након
разматрања пристиглих пријава, комисија за избор
директора школе ће обавити интервју са кандидатима
који испуњавају услове за избор директора. Министар у року од 30 дана од дана пријема документације
врши избор директора школе и доноси решење о
његовом именовању, о чему школа обавештава лица
која су се пријавила на конкурс. Пријаве на конкурс
могу се поднети лично или препорученом поштом
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора
школе“. Рок за пријаву је 15 дана.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: одштампан и
попуњен пријавни формулар (налази се на сајту
Министарства просвете), CV и радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извода из
матичне књиге рођених - нови образац и уверења о
држављанству, не старије од шест месеци; уверење
надлежне полицијске управе/суда о неосуђиваности;
доказ о познавању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору кандидата, конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата, који се у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава
упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу школе, са назнаком „Пријава
на конкурс“. Неблаговремене пријаве комисија неће
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 25% радног времена

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник музичке културе
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Педагог

на одређено време ради замене
запослене, до повратка са
породиљског одсуства, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл.
139 став 1 1) Закона о основама система образовања
и васпитања, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; одговарајуће образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и
3/2017) послове стручног сарадника - школског педагога могу да обављају: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани
педагог - мастер; психичка, физичка и здравствена
способност кандидата за рад са децом и ученицима;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

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

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 25% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), и то: да имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017);
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете)
доставити: CV са кратком радном биографијом; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању (оригинал или оверену фотокопију); уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања; извод из
матичне књиге рођених - нови образац (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству
не старије од шест месеци (оригинал или оверену
фотокопију); доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
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на српском језику). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава упућују на претходну проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба запошљавања, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријава са доказима о испуњености услова конкурса
може се поднети лично или поштом на адресу школе,
са назнаком „Пријава на конкурс“. Неблаговремене
пријаве комисија неће разматрати.

ОШ “ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”
19300 Неготин, Јована Јовановић Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има држављанство Републике Србије, 2. да
има високо образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 3. да поседује лиценцу за наставника, педагога
или психолога, 4. да има обуку и положен испит за
директора, 5. да поседује стручне и организационе
способности, 6. да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, 7. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 8. 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, 9. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: доказ о држављанству (извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима и предлогом програма рада директора школе, да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад, доказ из става 1 тачка 8 конкурса,
доказ о резултату стручно педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника),
уколико кандидат поседује, уколико се на конкурс пријави кандидат који је предходно обављао
дужност директора школе, дужан је да достави
резултате стручно педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Услови о испуњености услова из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, став 1 тачка 1), 3)
- 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

Ч АЧ А К
ОШ “КОТРАЖА”
32235 Котража

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место наставника треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17): да има одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то: 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; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) и образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у ОШ
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16 2/17 и 3/17) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17));
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми (овера не старија од шест месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (овера не старија од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци);
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела
надлежне полицијске управе. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење којим
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом
и одштампаним пријавним формуларом слати на
горенаведену адресу или предати лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОШ „ГОРАЧИЋИ“
32232 Горачићи

Наставник технике и технологије
и техничко-информатичког
образовања

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за
радно место наставника треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17): да
има одговарајуће образовање, у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 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;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка
2 члана 140 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета) и
образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 2/17 и 3/17);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
(овера не старија од шест месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (овера не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (овера не старија од
6 месеци); доказ о неосуђиваности за наведена
кривична дела надлежне полицијске управе. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом и одштампаним
пријавним формуларом слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
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Наука и образовање

ЈАГОДИНА
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35208 Војска

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета, а најдуже до 31.08.2018.
године, са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 140 и 144 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадник
у основној школи („Службени гласник - Просветни
гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17
и 3/17), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију). Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017) не старије од шест месеци, оригинал
или оверену фотокопију и доказ о познавању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење као доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, кандидат
који буде изабран доставља пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавим формуларом
достављају школи на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са
доказима о испуњености услова доставити на адресу
школе.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
35000 Јагодина
Слободана Пенезића Крцуна 1

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар за математику економије,
професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар
теоријска математика, дипломирани математичар
примењена математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар
мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије), професор математике теоријско усмерење, професор математике теоријски смер, мастер математичар, мастер
професор математике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
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основне академске студије на студијским програмима
Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи
геометрије). Лице треба и да: има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије, да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају школи. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности, уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду), доказ о знању српског језика (ако кандидат
прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за
овај услов). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА - СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177

студије, специјалистичке академске студије), односно
образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по пропису који је уређивао
високошколско образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Ребулике Србије; 5)
знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и поверавају 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. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да достави: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге
рођених); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим приправника и друга лица која могу
засновати радни однос без положеног одговарајуђег
испита); доказ о знању језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (кад се образовно-васпитни
рад остварује на језику националне мањине). Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети разматрање. Пријаве треба послати на
адресу: 24400 Сента, Главни трг 12. Ближе информације о конкурсу могу се добити код привременог
секретара школе: Андреа Берењи, тел. 024/817-177.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
СЕНТА

Извођење вежби из наставе
здравствене неге

на српском и мађарском наставном
језику, на одређено време до
повратка запослене са трудничког,
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
3 извршиоца
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, односно
да кандидат: 1) има одговарајуће образовање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) 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 Ребулике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Секретар школе

на одређено време ради замене
запослене за време трудничког и
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује: 1) образовање
из области правних наука - завршене студије другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

Наставник географије

на одређено време ради замене
запосленог, са 35% радног времена,
на српском и мађарском наставном
језику

Наставник ликовног васпитања

на одређено време ради замене
запосленог, са 15% радног времена,
на српском и мађарском наставном
језику

Наставник правне групе
предмета

на одређено време ради замене
запосленог, на српском наставном
језику
УСЛОВИ: Кандидат за наставника треба да има: 1)
одговарајуће 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 - доказ: оверена копија дипломе о завршеном одговарајућем образовању (доставља
кандидат уз пријаву); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ:
лекарско уверење (доставља кандидат пре закључења
уговора); 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 кри-
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вична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ: извод из казнене евиденције о
некажњавању не старије од три месеца (доставља кандидат уз пријаву); 4) да има држављанство Републике
Србије - доказ: уверење о држављанству, не старије од
шест месеци (доставља кандидат уз пријаву); 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад - доказ: оверена копија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно
потврду о положеном испиту из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (доставља кандидат уз пријаву).
ОСТАЛО:Уз формулар за пријаву на конкурс, који кандидати могу преузет на званичној интернет страници
Министарства просвете, кандидат подноси: оверену
копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење о некажњавању; оверену
копију дипломе о завршеном средњем, вишем или
високом образовању на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад, односно потврду о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Сви прилози морају бити у
оргиналу или овереној копији. Документацију са формуларом за пријаву на конкурс послати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Спремач

на одређено време ради замене
запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) завршену основну школу (I степен стручне спреме) - доказ: оверена
копија дипломе о завршеном одговарајућем образовању
(доставља кандидат уз пријаву); 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ: лекарско уверење (доставља кандидат пре
закључења уговора); 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 - доказ: извод из казнене
евиденције о некажњавању не старију од три месеца
(доставља кандидат уз пријаву); 4) да има држављанство Републике Србије - доказ: уверење о држављанству, не старије од шест месеци (доставља кандидат уз
пријаву); 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз формулар за пријаву на конкурс, који кандидати могу преузети на званичној интернет страници
Министарства просвете, кандидат подноси: оверену
копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о некажњавању. Сви прилози
морају бити у оргиналу или овереној копији. Документацију са формуларом за пријаву на конкурс послати
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене
запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) средње, више
или високо образовање економске струке (IV, VI или
VII степен стручне спреме) - доказ: оверена копија
дипломе о завршеном одговарајућем образовању
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(доставља кандидат уз пријаву); 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ: лекарско уверење (доставља кандидат пре закључења уговора); 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 - доказ: извод из казнене евиденције
о некажњавању не старију од три месеца (доставља
кандидат уз пријаву); 4) да има држављанство Републике Србије - доказ: уверење о држављанству,
не старије од шест месеци (доставља кандидат уз
пријаву); 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

језику или оригинал или оверена фотокопија потврде
или уверења о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења
о завршеном средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном
испиту из мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Уз формулар за пријаву на конкурс, који
кандидати могу преузимати на званичној интернет
страници Министарства просвете, кандидат подноси:
оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о некажњавању.
Сви прилози морају бити у оргиналу или овереној
копији. Документацију са формуларом за пријаву на
конкурс послати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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 (на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; за наставника средње
стручне школе и подручја рада Саобраћај, за педагога и психолога; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање држављанства Републике Србије; знање
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад;
поседовање дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, (лиценца); обука и положен
испит за директора установе; најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
извештај о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата - извештај просветног саветника;
извештај о резултату стручно-педагошког надзора
установе и оцена спољашњег вредновања (само за
кандидата који већ обавља дужност директора установе). Кандидат за директора мора да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања.

ОШ “МОРА КАРОЉ”
23324 Сајан, Велика 71
тел. 0230/66-004

Наставник физичког васпитања

са 60% радног времена, на
одређено време за рад на мађарском
наставном језику ради замене
запосленог преко 60 дана, мировање
радног односа
УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су 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) и чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017). Кандидат треба да има
одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017) и то на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије у складу са Законом
о високом образовању почев од 10. септембра 2005.
године, или да има високо образовање, на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника, за педагога и психолога),
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), да има
држављанство Републике Србије, да зна језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (мађарски
језик) и српски језик. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата из МУП-а прибавља сам кандидат. Поред пријаве за конкурс која се налази на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати треба да доставе оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) докумената којима
доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о
стеченом образовању, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених, као и доказ о знању
мађарског језика и српског језика (оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном
средњем, вишем или високом образовању на српском

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАЋАЈНА
ШКОЛА
Приштина - Грачаница
38205 Грачаница

Директор

на период од 4 године

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: пријаву на формулар МПНТР за конкурс
(преузети са сајта МПНТР); доказ о држављанству оригинал примерка (извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци или трајан и уверење о
држављанству); оверен препис - фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће знање стекли на том језику);
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење; оверен препис - фотокопију документа о поло-

07.02.2018. | Број 763 |

33

Наука и образовање

женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци, уверење
МУП-а; доказ да се против њега не води кривични поступак - потврда суда, не старије од 6 месеци,
потврда суда; потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, тј. најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцена спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата - извештај просветног саветника;
оверен препис - фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Конкурсну документацију
доставити лично код секретара школе или на адресу: Грађевинско саобраћајна школа, Приштина - Грачаница, 38205 Грачаница, са назнаком „За конкурс”.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 038/65-292.

ког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), а уколико се на конкурс јави лице које је
претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Пријаве са кратком биографијом и потребним документима послати на адресу: Гимназија и Техничка
школа - Вучитрн, са седиштем у Косовској Митровици,
Лоле Рибара 29. Ближе информације о конкурсу могу
се добити путем имејл адресе школе: gimnazija_vu@
yahoo.com.

ГИМНАЗИЈА И ТЕХНИЧКА
ШКОЛА - ВУЧИТРН

Асистент за ужу научну област
Медицинска статистика и
иформатика

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29
e-mail: gimnazija_vu@yahoo.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије - по пропису који уређује високо
образовање или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године),
за наставника гимназије и техничке школе, педагога или психолога; поседовање дозволе (лиценце)
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; познавање српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад; најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Директора установе бира министар,
на период од четири године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Оверене фотокопије докумената не могу
бити старије од шест месеци од дана подношења
пријаве. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених); оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију докумената о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику); потврду о радном искуству;
одговарајуће лекарско уверење; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања;
преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о резултату стручно-педагош-
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу
научну област Гинекологија
Доцент за ужу научну област
Гинекологија
Доцент за ужу научну област
Оториноларингологија

Асистент за ужу научну област
Хигијена
УСЛОВИ за избор наставника:
А) У звање ванредног професора може бити
бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1) испуњени услови за избор у звање
доцента; 2) приступно предавање из области за коју
се бира, позитивно оцењено од стране комисије за
писање извештаја пријављених кандидата за избор
у звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на универзитету; 3) позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (уколико га је
било); 4) објављена два рада из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у звање доцента, у
часописима категорије М21, М22 или М23; 5) најмање
један рад објављен у часопису који издаје Медицински факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је
кандидат првопотписани аутор рада; 6) оригинално
стручно остварење или руковођење или учешће у
пројекту; 7) од стране наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник, монографија, практикум или
збирка задатака (све са ИСБН бројем) за ужу научну
област за коју се бира. Изборни услови: кандидат за
избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају
да буду наведени и образложени у реферату комисије
за писање извештаја о пријављеним кандидатима за
избор у звање наставника.
Б) Услови за избор наставника: Услови за први
избор у звање доцента. Обавезни услови: у звање
доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1) научни назив доктора
наука за научну област за коју се бира, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора
наука стечена у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању; 2) приступно предавање из обласи за коју се бира, позитивно оцењено
од стране комисије за писање извештаја пријављених
кандидата за избор у звање доцента, уколико нема
педагошко искуство на универзитету; 3) позитивна
оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га
је било); 4) објављен један рад из научне области за
коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23;
5) најмање један рад објављен у часопису који издаје
Медицински факултет Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у

којем је кандидат првопотписани аутор рада. Изборни
услови: кандидати за избор у звање мора да испуни
најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о
пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. Посебни услови и испуњеност услова за избор
наставника ближе су уређени Правилником о ближим
условима за избор у звања наставника Универзитета
у Приштини - Косовска Мировица.
В) Асистента: студент докторских студија или магистар са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са просечном
оценом најмање осам; смисао за наставни рад; завршена здравствена специјализација из интерне медицине. Посебни услови, оцена испуњености услова и
поступак избора наставника и сарадника утврђени
су и спровешће се у складу са Законом о високом
образовању, Правилником о ближим условима за
избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица; одобрену докторску дисертацију; већи број
објављених научних радова у домаћим и иностраним
часписима; већи број стручних радова на домаћим
или међународним скуповима.
Г) Сарадник у настави: студент докторских студија;
завршене интегрисане академске студије са просечном оценом најмање осам; смисао и способност за
наставни рад. Посебни услови: већа просечна оцена
из предмета уже научне области; већи број научних
радова објављен у домаћим и иностраним часописима; већи број стручних радова на домаћим или међународним скуповима; краћи рок студирања - млађи
кандидат; добијена студентска признања; активно
познавање страних језика; активно познавање рада
на рачунару.
ОСТАЛО: Посебни услови, оцена испуњености услова
и поступак избора наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом
образовању, Правилником о ближим условима за
избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова из става 2 конкурса.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у
Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана
бб или предајом Архиви факултета.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
Ораховац
тел. 029/276-380

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања и васпитања из члана 140 става 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1) на
студијама другог степена, мастер академске студије
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника; поседовање
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и
стручног сарадника; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђива-

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

Наука и образовање

ност правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. За
директора може да буде изабран и васпитач који, уз
испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на
студијама првог степена, основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије,
студијама у трајању од три године или вишим образовањем) и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству не старије од шест месеци), оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију докумената о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење основног суда да није
покренута истрага, нити подигнута оптужница; лекарско
уверење; преглед кретања у служби са биографским
подацима; доказе о својим стручним и организационим
способностима. Напомена: уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код Предшколске установе „Наша радост - Ораховац“
Ораховац и путем телефона: 029/276-380.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног
професора за уже научне области
Методика наставе српског језика
и књижевности и Савремени
српски језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
за коју се бира, непостојање сметње из чл. 72 став 4
Закона о високом образовању и остали општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01/360 од 28.04.2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. II-01-922/16 од 14.11.2017.
године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.
kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II -01-52 од 09.01.2017.
године) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
уметничку област Клавир
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Докторат или магистеријум из уже уметничке области за коју се бира или високо образовање
првог степена (240 ЕСПБ) или другог степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 72
став 4 Закона о високом образовању и остали општи,
обавезни и посебни услови који су предвиђени чл. 74
и чл. 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II -01-360 од 28.04.2017.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336/1 од 30.08.2016. године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. II-01-922/16 од
14.11.2017. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013,75/14), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III01-52 од 09.01.2017. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија,
оверене копије диплома свих нивоа студија, фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 72
став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е
и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу,
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), за кандидате који се први
пут бирају у звање доцента, ванредног или редовног
професора на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање, за кандидате који
се први пут бирају у звање доцента, ванредног или
редовног професора (за главни предмет извођачких
уметности) на Универзитету у Крагујевцу предвиђена
је јавна уметничка презентација. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање
и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који
не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у
разматрање. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звање лектора за ужу
научну област Немачки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или
њима еквивалентне четворогодишње студије према
раније важећем закону) са просечном оценом најмање 8 на основним и на мастер академским студијама и способност за наставни рад. Непостојање
сметњи из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању
РС, остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/360 од 28.04.2017.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336/1 од 30.08.2016. године - www.filum.kg.ac.rs),
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а

(бр. II-01-922/16 од 14.11.2017. године), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр.
01-736 од 03.03.2014. године), Одлуком о изменама и
допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку
за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016. године)
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија,
оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена фотокопија личне карте и очитана лична карта,
потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у).
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми (на компакт диску CD -у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и документација кандидата који не испуњавају
услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва
документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована
Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду, Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији, Правилником о
организацији и систематизацији радних места, и то:
да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски
језик; да има одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017), а у
погледу врсте стручне спреме да испуњава услове
прописане Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; 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. 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 тражено образовање из ове тачке.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз попуњени пријавни
формулар кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
диплому о врсти и степену стручне спреме, извод из
казнене евиденције (КЕ) као доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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, потврду високошколске
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Докази се подносе у оригиналу или овереној
фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Докази који су приложени уз пријаву не враћају се.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана оглашавања конкурса у публикацији „Послови”.
Решење о избору кандидата биће донето у року од
осам дана од дана разговора са кандидатима.

ОШ “ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Директор установе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122 и
139 Закона о основам система образовања и васпитања(“Службени гласник РС” број 88/2017) и услове
прописане Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015) и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној
школи, односно педагога или психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; - 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 (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; да против њега није
покренут кривични поступак, доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
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није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за наведена кривична дела, непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са
законом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик, као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; дозволу за
рад за наставника, педагога или психолога, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 8
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове и то: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о поседовању дозволе за рад - оверену копију
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања - потврду (у оригиналу или
оверену фотокопију) о годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања , од најмање 8 година; уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак и да није покренута
истрага (не старије од 6 месеци ); уверење надлежне
службе Министарства унутрашњих послова о казненој
евиденцији за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 1
Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију)
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/
уверење да кандидат има обуку и положен испит за
директора школе (у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која не буде садржала доказ/уверење
о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат
буде изабран биће у обавези да у законском року
положи испит за директора школе; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање
није стекао на српском језику). Кандидат доставља
потврду одговарајуће високошколске установе да је
положио испит из српског језика - у оригиналу или
оверену фотокопију; доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује (оверена копија); у
супротном је потребно доставити потврду надлежне
Школске управе, да није вршен стручно-педагошки
надзор кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе ( оверена копија); у супротном
је потребно доставити потврду надлежне Школске
управе, да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаву са пратећом
документацијом, доставити лично или га слати на
адресу ОШ „Живан Маричић” 36221 Жича, Жички пут
бб, са назнаком „Пријава за избор директора”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на телефон 036/5817-317.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ДУЧИЋ”
36205 Роћевићи
тел. 036/825-295

Директор установе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” број 88/2017) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015) и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној
школи, односно педагога или психолога, стечено на:
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 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 (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
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
доношења оптужног предлога за наведена кривична дела, непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме се
остварује образовно васпитни рад; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; дозволу за рад за наставника, педагога
или психолога, обуку и положен испит за директора
установе и да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву
треба да приложи доказе да испуњава наведене услове и то: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању дозволе за
рад - оверену копију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања - потврду
(у оригиналу или оверену фотокопију) о годинама
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, од
најмање 8 година; уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да
није покренута истрага (не старије од 6 месеци ); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих
послова о казненој евиденцији за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тач. 1 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење
привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (у оригиналу или
оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену
фотокопију); доказ/уверење да кандидат има обуку и
положен испит за директора школе (у оригиналу или
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оверену фотокопију). Пријава која не буде садржала доказ/уверење о савладаној обуци и положеном
испиту за директора неће се сматрати непотпуном,
а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да
у законском року положи испит за директора школе;
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који
образовање није стекао на српском језику). Кандидат
доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно
педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује (оверена копија); у
супротном је потребно доставити потврду надлежне
Школске управе, да није вршен стручно-педагошки
надзор кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе (оверена копија); у супротном
је потребно доставити потврду надлежне Школске
управе, да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима - лекарско уверење издато од надлежне
здравствене установе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаву са пратећом документацијом, доставити лично или слати на адресу ОШ
„Јован Дучић” 36205 Роћевићи, са назнаком „Пријава
за конкурс за избор директора”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
телефон 036/825-296.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба
тел. 036/5865-336
e-mail: osvrba@tron-inter.net

Директор установе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122 и
139 Закона о основам система образовања и васпитања(“Службени гласник РС” број 88/2017) и услове
прописане Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015) и то: да има одговарајуће
високо образовање за наставника у основној школи,
односно педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 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 (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да против њега није покренут кривични
поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора
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пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик,
као језик на коме се остварује образовно васпитни рад;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове и
то: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у оригиналу
или оверену фотокопију) о годинама рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања , од најмање 8 година;
уверење надлежног Суда да против кандидата није
покренут кривични поступак и да није покренута истрага (не старије од 6 месеци ); уверење надлежне службе
Министарства унутрашњих послова о казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); уверење Привредног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству Републике Србије
( у оригиналу или оверену фотокопију) не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (у оригиналу
или оверену фотокопију); доказ/уверење да кандидат
има обуку и положен испит за директора школе (у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која не буде
садржала доказ / уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези
да у законском року положи испит за директора школе;
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који
образовање није стекао на српском језику). Кандидат
доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно
педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује (оверена копија); у
супротном је потребно доставити потврду надлежне
Школске управе, да није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора
школе ( оверена копија); у супротном је потребно доставити потврду надлежне Школске управе, да у периоду
његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са
пратећом документацијом, доставити лично или га слати
на адресу ОШ „Доситеј Обрадовић”Врба, Врба 29, 36214
Врба, са назнаком „Пријава за избор директора”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на телефон 036/5865-582.

ОШ “ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Педагог

другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;студије другого степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; одговарајуће образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године;
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник Просветни гласник РС” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, и 3/2017) послове стручног сарадника - педагога могу да обављају:
професор педагогије, дипломирани педагог - општи
смер или смер школске педагогије, дипломирани
школски педагог - психолог, дипломирани педагог,
мастер педагог, дипломирани педагог - мастер; психичка, физичка и здравствена способност кандидата за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: одштампан и попуњен
пријавни формулар (налази се на сајту Министарства
просвете); CV и радну биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге
рођених - нови образац и уверење о држављанству не
старије од шест месеци; уверење надлежне полицијске
управе /суда о неосуђиваности; доказ о познавању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата, који се у року од 8 дана од истека рока за
подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба запошљавања, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса могу се
доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене
пријаве комисија неће разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус
тел. 037/825-164

Хигијеничар/чистачица

на одређено време преко 60 дана
ради замене одсутног радника
у подручном одељењу у Доњем
Липовцу

Хигијеничар/чистачица

на одређено време, ради замене
запослене одсутне преко 60 дана до
повратка са неплаћеног одсуства

на одређено време преко 60 дана
ради замене одсутног радника (због
боловања) у подручном одељењу у
Игрошу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Одговарајуће образовање, у складу са чл. 139 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студује, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије

на одређено време преко 60 дана
ради замене одсутног радника (због
боловања) у подручном одељењу у
Милентији

Хигијеничар/чистачица
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Наука и образовање

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање (завршена основна школа), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
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.

рене копије (не старије од 6 месеци). Потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
доставити установи. Сви остали документи су саставни део пријаве на конкурс. Пре закључења уговора о
раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом. Конкурсна комисија доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а по добијању резултата психолошке процене способности за рад са децом. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се шаљу поштом (са повратницом) на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“ или се предају лично, секретару установе.

ОСТАЛО: Кандидат поред попуњеног пријавног формулара који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
доставља још и: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, доказ да није осуђиван за кривична дела наведена у претходном ставу, оригинал
или оверену фотокопију доказа да има држављанство
Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о
знању језика из претходног става. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључивања уговора
о раду.

на одређено време до 31.08.2018.
године
2 извршиоца

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ, НЕГУ,
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
И ИСХРАНУ ДЕЦЕ „БИСЕРИ“
Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Медицинска сестра - васпитач

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

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време преко 60 дана, до
31.08.2018. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће образовање - средњу
медицинску школу васпитачког смера - медицинска
сестра васпитач; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт
телефоном; диплому о стеченом образовању; извод
из матичне књиге рођених (са холограмом); уверење
о држављанству РС; уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). Пријавни формулар (образац)
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоје РС, део „Ново на
сајту“ на адреси: http//www.mnp.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA KONKURISANJE.doc.
Кандидати подносе документа у оригиналу или ове-
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Радника на инвестиционом
одржавању

УСЛОВИ: поседовање V или III степена занатског
занимања (електричар, водоинсталатер); поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које изречена безусловна
казна затвора у трајању најмање 3 месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, 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
заштоћених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
на конкурс приложити: одштампани пријемни формулар са интернет странице Министарства просвете,
уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних ако је дошло
до промене презимена, краћу радну биографију. Уверење о здравственој способности изабрани кандидат
доставиће након одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. За све информације телефони су
037/714-930 и 711-134.

Спремачица

на одређено време до 30.06.2018.
године ради замене запослене која
се налази на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања,
основно образовање; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом, поседовање држављанства РС; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајасњу од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања
или давања мита, кза кривично дело из групе кривичних дела против полене слободе, против правног саобраћаја и против чпвечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.Уз пријаву на конкурс приложити:
одштампани пријемни формулар са интернет странице Министарства просвете, уверење о држављанству
РС, не старије од 6 месеци; оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних ако је дошло до промене презимена, краћу радну биографију. Уверење о здравственој способности
изабрани кандидат доставиће након одлуке о избору,
а пре закључења уговора о раду. За све информације
телефони су 037/714-930 и 711-134.

Кувар

на одређено време до 30.06.2018.
године

Кувар

на одређено време до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања,
средња угоститељска школа (III и IV) степен; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом, поседовање држављанства
РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајасњу од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања
или давања мита, кза кривично дело из групе кривичних дела против полене слободе, против правног
саобраћаја и против чпвечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену санкцију; непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: одштампани пријемни формулар са
интернет странице Министарства просвете, уверење
о држављанству РС, не старије од 6 месеци; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних ако је дошло до промене презимена, краћу радну биографију. Уверење о
здравственој способности изабрани кандидат доставиће након одлуке о избору, а пре закључења уговора
о раду. За све информације телефони су 037/714-930
и 711-134.

Васпитачица

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

Васпитачица

на одређено време, до 30.06.2018.
године
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установу може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће образовање на студијама
првог степена, студијама у трајању од 3 године као и
одговарајуће више образовање, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечена 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; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се
својеручно потписана пријава која садржи: потпуну
личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из
матичне књиге рођених (са холограмом); уверење о
држављанству РС; уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). Пријавни формулар (образац)
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кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоје РС, део „Ново на
сајту“ на адреси: http//www.mnp.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA KONKURISANJE.doc.
Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци). Потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
доставити установи. Сви остали документи су саставни део пријаве на конкурс. Пре закључења уговора о
раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом. Конкурсна комисија доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а по добијању резултата психолошке процене способности за рад са децом. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се шаљу поштом (са повратницом) на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс“ или се предају лично, секретару установе.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА“
16240 Медвеђа
тел. 016/891-012

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студије другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет; студије другог степена из области педагошких наука, основне студије у
трајању од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да кандидат поседује лиценцу, односно положен стручни испит; да испуњава остале услове за
наставника, педагога или психолога; да има 8 година
радног стажа у области образовања; да има дозволу
за рад; да има одговарајућу здравствену способност;
да положи испит за директора у року од две године
од дана ступања на дужност по програму обуке, како
министар Министарства потврђује; да није осуђиван
за кривично дело правоснажном пресудом за повреду забране из члана 110-113 овог Закона, за кривично дело у вршењу дужности или привредни преступ
у вршењу дужности; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са
биографским подацима, доказе о својим стручним и
организационим способностима, уверење општинског
и окружног суда о неосуђиваности. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. За ближе информације можете се обратити секретаријату школе, на телефон: 016/891-012.

ЛОЗНИЦ А
ОШ “ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА”
15303 Тршић
тел. 015/868-323

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), односно да има: одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога стечено на: студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
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за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10 септембра 2005. године; изузетно, ако се на конкурс на пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност
директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за
наставнике основне школе, односно лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем; да
има дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен испит
за директора установа (изабарани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у року од 2
године од дана ступања на дужност положи наведени
испит); да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, односно најмање 10 година рада у установи на пословама образовања и васпитања након стеченог дговарајућег образовања, ако
се на конкурс на пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има психичку, физичку и здравствену спосбност за
рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог
услова се подноси пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора усанове); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има
држављанство РС; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да законском року положи испит
за директора); потврду о радном стажу у установи
у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу);
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење суда да се против кандидата не води
истрага или кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику (оригинал или оверена копија); биографија са
кратким прегледом рад у служби (радна биографија);
предлог плана рада директора за време мандата; кандидат који је претходно обављао дужност директора
установе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса се достављају у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично
или путем поште на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Све додатне информације о конкурсу се могу добити
на телефон 015/868-323, сваким радним даном од 8
до 12 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ “КАДИЊАЧА”

15300 Лозница, Генера Јуришића
тел. 015/ 878-740

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање предвиђеном 139 и чланом 140 ст 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), и то за педагога или психолога односно лице са стеченим одговарајућим образовањем на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковен студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне обласи или
области педагошких наука; на основним студијам
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10 септембра 2005. године), да има дозволу за рад наставника
или стручног сарадника - лиценцу; да канидат има
савладану обуку и пложен испит за директора установа (програм обуке за директора школе и правилник о
полагању испита за директора школе нису донети, па
ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском
року положи испит за директора); да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад; биографија са кратким прегледом
кретања у служби;
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен препис фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању; оверен препис фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволе за рад наставника и стручног сарадника);
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење о држављанству РС, (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; радну биографију
са кратким прегледом рада у служби; уверење да није
осуђиван правоснажно пресудом за кривично дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса се достављају у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за директора
школе - не отварај”, лично или путем поште на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Све додатне информације о конкурсу се могу добити на тел. 015/878-740.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Одлука о избору директора школе биће
донета у законском року.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

www.nsz.gov.rs
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НИШ
ОШ “УЧИТЕЉ ТАСА”
18000 Ниш, Рајићева 24
тел. 018/522-834

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017), 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,
васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу
на поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора школе положи у року од две
године од дана ступања на дужност); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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. Изузетно, уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност 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, 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: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 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
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује, а
уколико се на конкурс јавило лице које је претходно
обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за
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које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверена фотокопија); 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 (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија); 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, са назнаком “Конкурс за избор директора
школе”, са основним подацима лица које документацију предаје. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник физичког васпитања

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

Наставник фармакологије,
медицинске биохемије,
санитарне хемије и
токсиколошке хемије

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела из овог члана став 1 тачка 3; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно - васпитни рад - српски
језик (доказ достављају само кандидати који образовање нису стекли 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. Кандидати уз пријавни формулар достављају
следећу документацију, у оригиналу или у овереним
фотокопијама: доказ о испуњености услова у погледу
одговарајућег степена и врсте образовања у складу са
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и стечен стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама (“Службени гласник - Просветни гласник
РС”, бр. 8/2015 и 21/2015); извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС; доказ о неосуђиваности за горенаведена дела. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након
добијања резултата психолошке процене конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима и доноси
решење о избору. Коначно решење о избору канди-

дата оглашава се на званичној интернет страници
Министарства. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ПРЕХРАМБЕНО - ХЕМИЈСКА
ШКОЛА
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник математике

са 83,25% радног времена на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и то ако:
има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела из овог члана став 1 тачка 3; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно - васпитни
рад - српски језик (доказ достављају само кандидати који образовање нису стекли 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. Кандидати уз пријавни
формулар достављају следећу документацију, у
оригиналу или у овереним фотокопијама: доказ о
испуњености услова у погледу одговарајућег степена и врсте образовања у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
и стечен стручни назив у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(“Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр.
5/91,...2/17); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; доказ о неосуђиваности
за горенаведена дела. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након
добијања резултата психолошке процене конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима и доноси
решење о избору. Коначно решење о избору кандидата оглашава се на званичној интернет страници
Министарства. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звању редовног
професора или ванредног
професора за научну област
Хемија, ужа научна област
Аналитичка и физичка хемија

на Департману за хемију, на
неодређено време или на одређено
време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор хемијских наука. Кандидати уз
пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова са
библиографским подацима, као и саме радове (списак
радова доставити и у електронском облику, за сваки
рад у часопису навести одговарајући линк), за радно
место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на
конкурс: 15 дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу
и предају образац који се налази на веб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).
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ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-621

Наставник енглеског језика

са 66,66% радног времена на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћника наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика;
студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност), (доказ доставити уз пријаву на конкурс); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доставити уз
пријаву на конкурс); да има држављанство Републике
Србије (доставити уз пријаву на конкурс); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћника наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: професор физичког
васпитања; дипломирани педагог физичке културе;
професор физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране; професор физичког васпитања - дипломирани
организатор спортске рекреације; професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког васпитања
кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије (доказ доставити уз пријаву
на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доставља
се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доставити уз пријаву на конкурс); да има
држављанство Републике Србије (доставити уз пријаву
на конкурс); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћника наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: професор ликовних
уметности; дипломирани сликар - професор ликовне
културе; академски сликар - ликовни педагог; дипломирани вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; академски
графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар
- професор ликовне културе; дипломирани уметник
фотографије - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор
ликовне културе; дипломирани графичар визуелних
комуникација - професор ликовне културе; професор
или дипломирани историчар уметности; дипломирани
сликар; дипломирани вајар; дипломирани графичар;
дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар
зидног сликарства; лице са завршеним факултетом
ликовних уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно, примењене уметности
и дизајна); мастер примењени уметник (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);
мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности,
односно, примењене уметности и дизајна); мастер
дизајнер (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно, примењене
уметности и дизајна); мастер историчар уметности
(завршене основне академске студије из области
историје уметности) (доказ доставити уз пријаву на
конкурс); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доставља
се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доставити уз пријаву на конкурс); да
има држављанство Републике Србије (доставити уз
пријаву на конкурс); да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Вршиће се и психолошка процена способности за рад са децом и ученицима кандидата од стране
надлежне службе за послове запошљавања. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Андрагошки асистент

са 72,6% радног времена за рад у
првом, другом и трећем циклусу
основног образовања одраслих на
одређено време до краја школске
2017/2018. године

Васпитач припремне
предшколске групе

за рад у издвојеном одељењу у
Палиграцу, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017). Послове андрагошког асистента може да
обавља наставник, стручни сарадник или лице које
има најмање средње образовање. Послове васпитача
припремне предшколске групе може да обавља 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и са доказима о испуњености
услова конкурса подносе на горенаведену адресу, са
назнаком “За конкурс”. Уз пријаву кандидат подноси
следећу документацију: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/
оригинал извода из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не
старије од шест месеци); уверење да лице није осуђивано за дела из чл. 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (доказ
се прибавља у МУП-у); лекарско уверење (не старије
од шест месеци) подноси кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ “КОЛЕ РАШИЋ”
18000 Ниш, Васе Чарапића 8б
тел. 018/242-240

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,
то јест 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 науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука - у ком случају је неопходна завршеност студија
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 поседују 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
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Наука и образовање

став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, за директора школе може бити изабрано
и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених
услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог Закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, обуку и положен испит
за директора школе и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у установи на
пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу, поштом или лично у канцеларији секретара
школе сваког радног дана од 8 часова до 14 часова, са
назнаком “За конкурс за избор директора” и основним
подацима лица које документацију предаје. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз формулар пријаве 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, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о томе 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.

Посао се не чека, посао се тражи

42

| Број 763 | 07.02.2018.

НАШЕ СУНЦЕ

18000 Ниш, Драгише Цветковића 63/2

Васпитач предшколске деце

на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: васпитач; пожељно радно искуство. Телефон за контакт: 065/6130404.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Професор босанског језика са
22% радног времена и професор
српског језика (српски као
нематерњи) са 50% радног
времена
укупно 72% радног времена,
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), треба да
испуњава и посебне услове прописане одредбама
чл. 139, 140, 142, 143 и чл. 144 став 1 и став 2 тачка
3, чл. 155 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Алекса Шантић”. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Потребна документација
коју треба доставити је: пријавни формулар, CV биографија, оверен препис или оверена фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оверен препис или оверена фотокопија уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику), оверен препис или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
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
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Сва документа се
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Избор се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом ОШ „Алекса Шантић”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија која утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријаве. Кандидати из
става 4 члана 154 Закона о основама система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања

применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе из става 6 члана 154 Закона о основама
система образовања и васпитања и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Напред
наведену документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом и биографијом, кандидати
достављају лично или поштом на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс уз доказе о испуњености услова за заснивање радног односа предати у просторијама школе или послати путем поште на адресу
школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутнe запосленe преко 60 дана до
повратка раднице која је именована
за помоћника директора односно до
31.08.2018. године, за 50% радног
времена

Наставник електротехничке
групе предмета дипломирани
инжењер електротехнике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
до повратка раднице са неплаћеног
одсуства односно до 31.08.2018.
године

Педагог школе

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
до повратка раднице са функције
директора ПУ
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и то ако
1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку,
физичку и здраствену 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 коме
се остварује образовно-васпитни рад. Образовање
наставника, васпитача и стручних сарадника из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са 142 ст. 2 Закона о основама система
и образовања и васпитања, наставник, васпитач и
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у ради
однос као услов за полагање испита за лиценцу. Уз
одштампани примерак пријемног формулара који је
прописан на званичној интернет старници Министарства просвете кандидати су дужни да доставе
следећу документацију: доказ о стручној спреми уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању језика на коме се
обавља образовно-васпитни рад; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Непот-
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пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације се могу добити на горенаведеној
адреси. Рок за пријем пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”, на
горенаведену адресу.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар
тел. 020/334-030

Наставник музичке културе

са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник ликовне културе

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

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у
скалду са чланом 139, 140, 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр.88/17) и то: одговарајуће високо образовања на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандициплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, лице из става
1 тачка 1 подтачка 2, мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговрајући предмет, односно групу предмета;
одговарајући степен и врсту образовања према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошкигх и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у
току студија положио испит из педагодије психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана
142 став 1 овог Закона; држављанство РС (уверење
о држављанству - оригинал или оверена копија);
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примања и давања мита. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства а потребну документацију, заједно са оштампаним пријамним формуларом доставља установа. Уз захтев потребно је доставити
оверен препис дипломе о завршеном образовању,
исправа коју издаје високошколска установа а којом
доказује да је стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из
високошколске установе да је у току студија положио испите из педагогије и психологије, доказ да је
Бесплатна публикација о запошљавању

положио стручни испит, односно испит за лиценцу;
извод из МКР; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци) и да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору наставника, директор ће
извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима; психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши служба за
пословање запошљавања, применом стандардизованих поступака; о времену и месту провере изабрани кандидати накнадно ће бити обавештени.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “ Послови” Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Секретар установе

на одређено време ради замене
запослене која се налази на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 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 складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије, 5) да знају српски језик и језик на коме се
остварује образовно- васпитни рад. Услови из става
1 члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тачка 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, достављају се пре
закључивања уговора о раду. 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 старије 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
тачка 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. Гл.РС“ бр. 88/17); 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације се могу добити на горенаведеној адреси. Рок за пријем пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), за наставнике те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога , односно 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 области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијима у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тстава 1 тачка
1 подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одгова рајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1
и 2 ЗОСОВ, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одоварајуће образовање из
члана 140 став 3 ЗОСОВ, за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен стручни испит за директора школе и најмање 10 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат мора да има најмање осам година рада у одговарајућој установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; да против њега није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спро вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није предходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела; да има дозволу за рад наставника/стручног сарадника (лиценцу),
обуку и положен испит за директора, држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављи вања конкурса. Уз пријаву (образац на сајту
Министарства просвете), кандидати треба да приложе: преглед кретања у служби, радну биографију,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача или стручног
сарадника, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора школе),
потврду да има најмање осам година година рада у
установи образовања, након стеченог одговарајућег
образовања, уверење/потврду из надлежне службе
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Министарства унутрашњих послова да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, за кривично
дело примања и давања мита; уверење/потврду из
надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности; уверење/ потврду из надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
подоношења оптужног предлога за наведена кривична дела; -све ове потврде прибавити по објављивању
конкурса, уверење о држављанству Републике Србије
- не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених - уколико је кандидат мењао презиме, име,
након стицања одговарајућег образовања - не старије
од 6 месеци. Кандидат за директора, дужан је да уз
пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду (извештај
просветног саветника, уколико је вршен појединачни
надзор). Кандидат који је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закљу чења уговора о међусобним правима и обавезама директора
установе, или ако има у досијеу, доставити уз пријаву,
ако није старије од 6 месеци, диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на
српском језику, на којем се остварује образовно-васпитни рад, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, у супротном је потребно доставити оверену
фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Напомена: копија документације која се
доставља уз пријаву мора бити оверена од стране
нотара. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком “Конкурс за директора”, на
горенаведену адресу.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21473 Маглић, Иве Лоле Рибара 13

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 140 ст. 1 и 2 и чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања и услове
прописане правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 108/15), и то: поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 140
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, и то: 1. студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговараујући предмет,
односно групу 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 или специјалистичке струковне студије; лице из става 1 под тачком
2 мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године); поседовање дозволе
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за рад (лиценце - стручног испита за наставника
или стручног сарадника); да има завршену обуку и
положен испит за директора школе у року од две
године од дана ступања на дужност; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; непостојање наредбе
о спровођењу истраге, потврђене оптужнице којој
није претходила истрага или доношење решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за наведена кривична дела, непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; неосуђиваност правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности,
најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, знање српског језика. Доказ да
знају српски језик дужни су да доставе кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом високошколске устаанове да
је кандидат положио испит из српског језика.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу
ОШ “Жарко Зрењанин” у Маглићу, непосредно или
путем поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да приложе: преглед кретања у служби, радну биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача или стручног сарадника, оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе), потврду да има
најмање осам година година рада у установи образовања, уверење/потврду (оригинал) из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, за кривично дело примања и давања
мита; уверење/потврду (оригинал) из надлежног
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал) из надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подоношења оптужног предлога за
наведена кривична дела; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених. Кандидат за директора, уколико поседује,
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду (извештај просветног саветника). Кандидат који је претходно обављао дужност директора
школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доказ да кандидат има психичку, физичку

и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе.
Диплома, односно уверење о стеченом високом
образовању, уколико је на српском језику, на којем
се остварује образовно-васпитни рад, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, у супротном
је потребно доставити оверену фотокопију уверења
о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Напомена:
документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у четири примерка (један примерак
чини оригинал или фотокопија наведене документације коју је оверио јавни бележник, а у три примерка достављају се обичне фотокопије оверених
примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком “Конкурс
за директора”, на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ЕДУКОНС УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНОПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област
Енглески језик
УСЛОВИ: Завршен одговарајући факултет и општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом факултета. Пријаве
са потребном документацијом, којом се доказује
исправност услова, подносе се у седишту Факултета.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Спремачица

на одређено време, до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Општи услови радног места: кандидати
морају да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике
Србије и да знају језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; стручне спрема - завршена
основна школа, I степен.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну докуметацију: оверену копију сведочанства завршене основне школе, уверење из казнене евиденције МУП-а да нису осуђивани и уверење
о држављанству (оригинал или оверену копију).
Доказ о знању српског језика се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА
ОПТИЧАРСКА ШКОЛА “ПАШЋАН”
21000 Нови Сад, Дечанска 15

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање
у складу са Законом и Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
средњој школи: (1) професор физике; (2) дипломирани физичар; (3) дипломирани астрофизичар; (4)
дипломирани инжењер физике, смер индустријска
физика; (5) дипломирани физичар за општу физику;
(6) дипломирани физичар за примењену физику; (7)
професор физике за средњу школу; (8) дипломирани
физичар - истраживач; (9) дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику; (10) дипломирани физичар за примењену физику и информатику;
(11) дипломирани физичар - медицинске физике; (12)
дипломирани професор физике - мастер; (13) дипломирани физичар - мастер; (14) дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије; (15) дипломирани
физичар - мастер физике - астрономије; (16) дипломирани физичар - мастер медицинске физике; (17)
дипломирани професор физике - хемије - мастер;
(18) дипломирани професор физике-информатике мастер; (19) дипломирани физичар - професор физике - мастер; (20) дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер; (21) дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; (22) дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер; (23) мастер физичар; (24)
мастер професор физике. Лице из тачке 14) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима из области физике. Уколико
школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове
тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет Физика може да изводи и: професор
физике - хемије; дипломирани физичар - информатичар; дипломиран ифизико-хемичар; дипломираниинжењерелектротехнике, смер техничка физика; дипломирани астроном, смер астрофизика. Кандидат треба
да има и: 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;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); кратку биографију или CV. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање. Пријаве на конкурс се
подносе поштом препорученом пошиљком на горенаведену адресу са назнаком „Конкурс за радно место
наставника физике“, или лично у секретаријату школе
радним даном од 7 до 14 часова.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање из члана 140
и 141 Закона о основама система образовања и васпитања: стечено високо образовање на студијама
првог степена, студијама другог степена, студијама у
трајању од три године, вишим образовањем, односно
завршено високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, 2) психичка,
физичка и здравствену способност за рад са децом, 3)
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије, 5) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Доказ
о испуњености услова: тач. 1), 3)-5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на
горенаведену адресу са назнаком “За конкурс”, или
лично, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОЖЕФ АТИЛА”

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице који испуњава следеће услове прописане
чланом 122, 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” број 88/2017)
и то: да је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена - (мастер академске студије, мастер струковане студије, специјалистичке академске студие) 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; по прописима који је уређује високо
образовање од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат треба да је прошао
обуку и положио испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 1 године од дана ступања на
дужност положи наведени испит у складу са условима
прописаним Законом о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); да има
дозволу за рад - лиценцу, односно положени стручни
испит за наставника, педагога или психолога, и то за
рад у школи; да има најмање 8 година радног стажа
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању;
да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложе следеће доказе: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2. оригинал или оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценца), 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора
школе), 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против њега
није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци), 6. оригинал или оверена фотокопија уверења привредног суда да није осуђиван
правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности, 7. потврду о радном
искуству - најмање 8 година у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 8. оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању
(не старије од 6 месеци), 9. оверену фотокопију
радне књижице (не старије од шест месеци), 10.
уверење о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језикупотврду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од послодавца код кога га је
стекао (потврда мора да садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на којој
је кандидат био распоређен и време трајања рада
из области образовања и васпитања, 11. доказ о
испуњености услова да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе,
12. извод из матичне књиге рођених (новом образцу-оригинал или оверену фотокопију-не старије од
6 месеци), 13. Фотокопија личне карте кандидата.
Докази о испуљености услова из тачке :1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тачке 13 подносе уз пријаву
на конкурс, а из тачке 11 пре закључења уговора
уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Поред наведеног кандидат треба
у пријави да наведе краће биографске податке и
приложи: податке о кретању у досадашњој служби
или радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду и предлог
мера, организације и начина руковођења школом
које би спровео као директор школе (програм рада)
које ће изложити на Наставничком већу. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова
за избор чије се прилагање тражи. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
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оцену спољашњег вредновања. Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
Решење о именовању директора школе биће благовремено достављена свим учесницима конкурса у
законом предвиђеном року. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом
на адресу школе, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе на мандатни период од 4.године”
Рок за предају пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

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

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

Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу
научну област Људски ресурси и
комуникације
на одређено време
од 5 година

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

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

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

Наставник у звању доцент за ужу
научну област Људски ресурси и
комуникације
на одређено време
од 5 година

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

Сарадник у звању асистент
за ужу научну област
Геоинформатика
на одређено време
од 3 године
3 извршиоца

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, 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-izboru-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
горе наведену адресу за сваки конкурс посебно.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“3. ОКТОБАР”

26361 Локве, Лењинова 95

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до
повратка са функције)
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и посебне
услове, и то: потребно је да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да поседује знање српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад - румунски језик (лице које
је стекло средње, више или високо образовање или
је положио испит из тих језика по програму високошколске установе). Кандидат треба да испуњава услове
утврђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Потребна документација: доказ о испуњености услова
одговарајућег образовања и држављанства, доказ да

кандидат није осуђиван, док се доказ о испуњености
услова психичке, физичке и здравствене способности
подноси пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију достављају
заједно са одштампаним формуларом на адресу школе. Адреса на којој се налази формулар: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZAKONKURISANJE.doc. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе краћу биографију, копију личне карте и
доказе о испуњености услова у оригиналу или препису или оверене фотокопије. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене или непотпуне пријаве
се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс
доставити у затвореним ковертама са назнаком „За
конкурс”, на горенаведену адресу. Ближе информације се могу добити код секретара школе, на телефон:
013/646-155.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
Ковин
тел/факс: 013/742-812
e-mail: nradost@mts.rs

Васпитач

на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа РС за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31. августа 2018. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице које испуњава следеће услове: 1) има
одговарајуће образовање: стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, или на студијама првог степена
(основне академске, основне струковне, специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или са вишим образовањем - васпитач; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне
формулар за пријаву на конкурс који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани
формулар потребно је приложити: радну и личну
биографију са адресом и контакт телефоном - CV;
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења или другог одговарајућег документа којим се
доказује да су стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина од најмање
30 бодова, и то најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, односно да су на студијама положили испите из психологије и педагогије, или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
уверење о некажњавању из МУП-а не старије од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству; доказ о знању српског језика на
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коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на
српском језику, потребно је да достави уверење да
је положио испит из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се подносе на адресу
ПУ „Наша радост” Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10,
са назнаком „Пријава на конкурс”. Информације о
конкурсу могу се добити у предшколској установи
и на телефон: 013/742-812 радним даном од 07.00
до 15.00 часова. Изабрани кандидат је дужан да
пре закључивања уговора о раду достави лекарско
уверење о здравственој способности. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
26320 Банатски Карловац
Жарка Зрењанина 36
тел. 013/651-227

1) Наставник српског језика

17 часова наставе недељно (са 95%
радног времена), на одређено време
до повратка запослене одсутне
преко 60 дана, породиљско одсуство
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику. Поред општих услова
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС “бр .88/2017) - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 3/2017), односно да
је: 1) професор српског језика и књижевности, 2)
професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, 3) професор српске књижевности и
језика, 4) професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6)
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, 8) професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 12) професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику, 13) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, 14) професор југословенске
књижевности са страним језиком, 15) дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
17) професор српског језика и књижевности у оделењима за националне мањине, 18) професор српског језика и српске књижевности, 19) дипломирани
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књижевности
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(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност), 22)
професор српскохрватског језика и књижевности,
23) мастер филолог из области филолошких наука,
24) професор југословенске клижевности и српског
језика. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са компаратистиком; Српска
филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

2) Наставник математике

12 часова наставе недељно (са
66,78% радног времена), на
одређено време до повратка
запослене одсутне преко 60 дана
(породиљско одсуство)
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС
“бр .88/2017) - на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и
3/2017), односно да је: 1) професор математике, 2)
дипломирани математичар, 3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
5) дипломирани математичар - информатичар, 6)
професор математике и рачунарства, 7) дипломирани
математичар за математику економије, 8) професор
информатике - математике, 9) дипломирани математичар - астроном, 10) дипломирани математичар примењена математика, 11) дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), 12) дипломирани информатичар,
13) мастер математичар, 14) мастер професор математике, 15) мастер професор математике и физике,
16) мастер професор математике и информатике, 17)
мастер професор физике и математике, 18) мастер
професор информатике и математике, 19) дипломирани професор математике - мастер, 20) дипломирани математичар - мастер, 21) дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 22) дипломирани математичар - професор математике, 23) дипломирани математичар
- теоријска математика, 24) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 25) професор хемије - математике, 26) професор географије - математике, 27) професор физике
- математике, 28) професор биологије - математике,
29) професор математике - теоријско усмерење, 30)
професор математике - теоријски смер, 31) дипломирани математичар и информатичар, 32) дипломирани
математичар - механичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер,
треба да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.
ОСТАО: Кандидат треба и: 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање 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 језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријемни фолмулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и заједно са одштампаним
пријемним формуларом достављају установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу
документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о државланству не старије од шест
месеци; 3) диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 4) лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер у обавези су да доставе диплому или уверење
о завршеним основним академским студијама; 5)
доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, издат од стране одговарајуће 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 о положеном
испиту за лиценцу; кандидат који нема образовање
из тачке 5 обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу;
кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из горенаведених дисциплина; 6) 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; 7) доказ о неосуђиваности. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке
о избору, а пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације могу
се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети
лично или поштом на адресу: ОШ „Душан Јерковић“, Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”
12370 Александровац
тел. 012/254-130

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17): 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
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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) 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 лиценцу за
директора школе.
ОСТАЛО: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 положеном 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 (оригинал или оверена фотокопија); 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 одштампан формулар заједно са пријавом на
конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу ОШ
„Херој Роса Трифуновић”, 12370 Александровац, са
назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити у секретаријату школе лично или позивом
на телефон 012/254-130.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

12240 Кучево, Вука Караџића бб
тел. 012/850-131

Наставник енглеског језика

за рад у централној школи у Кучеву
и подручном одељењу у Нересници,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник географије

за рад у централној школи у Кучеву
и подручном одељењу школе у
Буковској, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017), и то: да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017), као и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и
3/2017) за рад на радном месту наставника енглеског
језика и радном месту наставник географије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије и
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају
пријавни формулар за званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО:Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)
и уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију) - не старије од 6 месеци;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова), доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење МУП-а из
казнене евиденције; доказ о знању језика на којем
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/850-131.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: високо образовање на студијама II степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; полуквалификовани радник; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 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;
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а), пријавни формулар (образац
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
достављају установи. Пре закључења уговора о
раду кандидат доставља доказ којим потврђује да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
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не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично
или путем поште (са повратницом), на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора
и секретара ПУ „Љубица Вребалов” Пожаревац и
путем телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”

12313 Божевац
тел.012/281-145, 012/281-146

Наставник српског језика

са 95% радног времена на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017)
треба да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017) као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016.
2/2017 и 3/2017). Правилником је прописано да
наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави може да изводи лице које је
стекло високо образовање на радном месту наставник српског језика, и то: 1) професор српског језика
и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор
српске књижевности и језика, 4) професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, 5)
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима,7) професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност,
8) професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик,
9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима 11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским
језицима, 12) професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику, 13) професор односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и
српски језик, 16) дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, 17) професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине, 18) професор српског језика и српске књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер
филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија(српски језик и лингвистика), Српска књижевност
и језик са компаратистиком), 21) мастер професор
језика и књижевности (студијски програм: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика) Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност), 22) професор српскохрватског језика и књижевности, 23) мастер филолог из
области филолошких наука, 24) професор југословенске књижевности и српског језика. Кандидат
треба да има и психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да има
држављанство Републике Србије, 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
Бесплатна публикација о запошљавању

дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да зна српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Кандидати попуњавају формулар за
пријаву на конкурс на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампани пријавни формулар заједно
са потребном документацијом достављају школи.
Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење или потврда о неосуђиваности
за горенаведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска управа, кандидати који образовање
нису стекли на српском језику достављју и доказ да
познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријава на конкурс треба да садржи и
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон), радно
место на које кандидат конкурише. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој
способности не старије од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији”Послови” на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПРВА РАДОСТ”

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајуће високо образовање за васпитача на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студије у трајању од три године
или више образовање васпитно-образовне струке,
одсек за образовање васпитача предшколских установа, без обзира на радно искуство; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод и матичне књиге рођених
(оверена фотокопија, не старија од шест месеци), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од шест месеци), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да
је положио испит из српског језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе, уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља
службеним путем. Лекарско уверење о психофизичкој
и општој здравственој способности за рад са децом се

доставља након доношења одлуке о избору кандидата.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе,
поштом или лично, од 08 до 13 часова.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства, за 11,11% радног времена,
односно за 2 часа недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (”Сл. гласник
РС”, број 88/2017); да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника основној школи;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик (уколико је образовање завршено на
страном језику); да испуњавају услов из члана 142
став 1 Закона који предвиђа да наставник мора да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова 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 и сматра се да
наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање
захтевано из члана 142 став 1 Закона.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената (обавезно): попуњен пријемни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 или поседовању лиценце; доказ о неосуђиваности за наведена кривична
дела, а психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за
запошљавање пре закључења уговора о раду;
доказ да кандидат није под истрагом. Пријаве
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11319 Крњево, Николе Пашића 4

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање, професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност), професор српскохрватског језика и књижевности, мастер филолог
из области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског језика. Кандидат треба
да има одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
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у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има напред наведено
образовање. Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. На основу члана 141 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или оверену фотокопију
положеног стручног испита или испита за лиценцу, за
оне кандидате који то поседују; доказ да кандидат није
осуђиван 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, уверење о држављанству Републике Србије
и доказ о знању српског језика - доказ да је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, који је у обавези да достави кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Психолошку процену способности кандидата
за рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом
154 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ АТИЛА“

25245 Богојево, Маршала Тита бб
тел. 025/5875-614

Школски педагог

за рад на српском и мађарском
наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме за наставника, васпитача и стручног сарадника у основној школи, Законом о основама система образовања и васпитања; да
кандидат има психичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - доказ се прибавља пре

закључења уговора о раду; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ прибавља школа; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); доказ о знању мађарског језика стеченом на
средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику, односно да је положио испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске
установе, да кандидат има образовање из психолошких, падагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, извод из матичне књиге рођених, уверење
да против кандидата није подигнута оптужница или
се води кривични поступак из надлежности суда.
ОСТАЛО: Уз пријаву тј. молбу кандидати прилажу
диплому или уверење о поседовању одговарајуће
врсте и степена стручне спреме, радну биографију,
уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
доказ о познавању мађарског језика, уверење да
против кандидата није подигнута оптужница или се
води кривични поступак из надлежности суда, доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Молбе се подносе у року од 8 дана од дана
расписивања конкурса. Сва документација мора бити
поднета у оригиналу или овереним фотокопијама.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати или предати на горенаведену адресу.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026
e-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање за наставника средње стручне школе и
то у оквиру подручја рада трговина, угоститељство и
туризам, пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога или психолога; дозволу за рад; обуку и
положен испит за директора установе (програм обуке
за директора школе и правилник о полагању испита
за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у
року од годину дана од дана ступања на дужност, тј.
од дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова материја) и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да је одговарајуће високо образовање стекао на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
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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;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца) и потврду о радном стажу у образовању након стеченог одговарајућег образовања,
лекарско уверење (не старије од 6 месеци), уверење
да није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије (не стрије од 6
месеци), оверену фотокопију или оригинал извода
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у
служби, оквирни план рада за време мандата. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити путем поште на
горенаведену адресу или лично код секретара школе,
са назнаком „За конкурс за избор директора”. Права,
обавезе и одговорности директора утврђују се посебним уговором о међусобним правима и обавезама,
без заснивања радног односа на период од 4 године са пуним радним временом. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Ближе информације о конкурсу кандидати могу се добити код секретара школе и на број
тел. 022/462-026.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“
22000 Сремска Митровица
Житна пијаца 28
тел. 022/639-061

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона, односно треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника основне и средње музичке школе, за педагога и
психолога, подручје рада: култура, уметност и јавно
информисање, да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, да има обуку и
положен испит за директора установе (након доношења ближих услова за испит од стране министра),
да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, да не постоје законске
сметње из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Пријава на конкурс уз остале податке обавезно треба да садржи име и презиме, адресу, број телефона
и потпис кандидата, а подноси се на српском језику
ћириличним писмом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следећа документа: овереБесплатна публикација о запошљавању

ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију доказа о положеном испиту за
лиценцу, оверену фотокопију или оригинал потврде о дужини рада у установи на пословима образовања и васпитања после стеченог образовања,
оверену фотокопију или оригинал доказа да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), овај
доказ се прибавља пре закључења уговора о раду,
уверење о некажњавању - из суда, полицијске
управе и из привредног суда, оверену фотокопију
или оригинал држављанства Републике Србије
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеној
средњој, вишој, високој школи или факултету или
друга исправа коју издаје надлежна високошколска
установа или друга институција, односно установа
којима се или којом се доказује познавање српског
језика, извод из МКР за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе.
Директор установе бира се на период од 4 године,
мандат директора тече од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Наведена документа се не враћају по завршетку конкурса. Особа за контакт: секретар школе
Наташа Јовановић, на број телефона: 022/639-061.
Пријаве са документацијом слати или донети лично
на адресу школе, ПАК 320603 (са назнаком “За конкурс”). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

СУБОТИЦА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

Секретар

са 50% радног времена, на одређено
време, замена привремено одсутног
запосленог преко 60 дана, чл. 155 ст.
2 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године са положеним стручним испитом за
секретара, као и без положеног испита ако је радио
краће од времена утврђеног за приправнички стаж
за секретара, односно краће од годину дана под
условом и на начин предвиђен за приправнике према Закону и Правилнику о организацији и систематизацији послова у средњој Техничкој школи,
дел. бр. 01-685/2015

Наставник биологије

са 21,14% радног времена, за
рад у одељењима на мађарском
наставном језику, на одређено
време, замена привремено одсутне
запослене преко 60 дана, чл. 155 ст.
2 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог,
професор биологије - хемије, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани биолог
за екологију и заштиту животне средине, дипломирани биолог, смер заштита животне средине,
дипломирани биолог заштите животне среднине,
дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије, дипломирани професор биологије
- мастер, дипломирани биолог мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани
професор биологије - хемије - мастер; мастер биолог; мастер професор биологије, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015....2/2017). На

основу Закона, наставник мора да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године. Такође, наставник мора да 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 преносом бодова. Наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има одговарајуће
образовање наведено у претходном ставу. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139 Закона, и то: 1) да има одговарајуће образовање, 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4)има држављанство Републике Србије; 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати требају да приложе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду).
Доказ о неосуђиваности из тачке 3) прибавља
школа. Кандидат за секретара мора да има доказ
о завршеној школи на српском или мађарском
наставном језику. На основу члана 141 став 7 Закона, послове наставника, осим за ромски језик, може
да обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс. Пријаве на конкурс
слати на адресу: Средња техничка школа, 24300
Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспеле
пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ПОНИШТEЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
15000 Шабац
Војводе Јанка Веселиновића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр.
751 од 15.11.2017. године, поништава се за
радно место: наставник ликовне културе, на
одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
07.02.2018. | Број 763 |

51

Наука и образовање

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538
Оглас објављен у публикацији “Послови” 27.12.2017.
године, поништава се у целости.

ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Наставник техничког и
информатичког образовања и
технике и технологије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања,
изабрани спорт, физичке
активности и физичко и
здравствено васпитање
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017): 1) да има
одговарајуће образовање у складу са 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), 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе: кратку биографију или CV; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ подноси кандидат пре закључења уговора о
раду). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

В РА Њ Е
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“20. ОКТОБАР”
17507 Власе
тел. 017/7457-102

Оглас објављен 27.12.2017. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

17530 Сурдулица, Југословенска бб
017/815-714

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17), у даљем тексту: Закон, односно да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописама који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Кандидат који има образовање из тачке 1 подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет односно групе предмета. 3) Изузетно 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 који има
образовање васпитача или стручног сарадника из
члана 140. ст. 1 и 2 Закона (тачка 1 и 2 овог конкурса) мора да има још: дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање осам година
рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат који има образовање васпитача или стручног сарадника из члана 140 ст. 3 Закона
(тачка 3 овог конкурса) мора да има још и: дозволу за
рад, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба и: 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: пријаву са биографским подацима; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу или
стручном испиту; доказ о радном стажу у установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог
образовања; оригинал или оверену фотокопију уверењу о држављанству; уверење из суда да против
против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора; уверење о положеном испиту за директора
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора установе);
оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) - ако кандидат
поседује; оригинал или оверену фотокопију доказа

о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само за кандитате на конкурсу који су претходно обављали дужност
директора установе). Докази о испуњености услова из
ставова 1, 3, 4 и 5 конкурса подносе се уз пријаву на
конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (услов из
става 2) подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Приложена документација не сме бити
старија од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити у Правној
служби ПУ „Наша радост“, на телефон 017/815-714.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

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

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 140, 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, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 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 обуку и положен испит за директора (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две 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 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; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси и одговарајућу документацију којом доказује да испуњава
прописане услове, и то: уверење о држављанству
(оригинал, не старије од шест месеци) или оверену
фотокопију истог; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); диплому (оригинал) или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење
(оригинал) или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно уверење о
положеном стручном испиту за лиценцу (дозвола за рад); потврду о радном стажу са подацима
о пословима и радним задацима које је обављао;
уверење о некажњавању из суда, СУП-а и из привредног суда (не старије од шест месеци); оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); доказ да кандидат зна
српски језик (оригинал или оверена фотокопија
уверења), у обавези су да доставе само кандидати
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који образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе - фотокопија); радну
биографију са прегледом кретања у служби (необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). 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 фотокопију). 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. 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. 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. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору директора школе доноси се у складу са
чланом 123 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17), о чему
ће установа обавестити кандидате који су поднели пријаве. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације можете добити у школи или путем телефона на број 013/801-905, особа за контакт секретар
школе: Жељко Лауш.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

19376 Сумраковац
тел/факс: 030/466-215, 030/466-317
e-mail: ossumrakovac@ptt.rs

Секретар школе

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
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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 образовноваспитни рад по програму одговарајуће високошколске
установе.
ОСТАЛО: 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 на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 19376
Сумраковац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све информације
у вези са огласом можете добити на телефон:
030/466-215.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „БРАЋА СТЕФАНОВИЋ“
Неузина, Ђуре Рашкова 70а

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља
лице које је стекло одговарајуће високо образовање, односно које испуњава услове прописане
чланом 122, 123, 139 и 140 став 1 тачка 1 и 2 и став
2 ЗОСОВ („Службени гласник РС” бр. 88/2017) и
Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 108/2015); стечено 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) 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; да има психичку,

физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовни-васпитни рад; да има
дозволу за рад (лиценцу), за наставника, педагога или психолога; да је савладало обуку и да има
положен испит за директора установе; да има
најмање 8 година радног стажа у области образовања и васпитања. Изузетно ако се на конкурс не
пријави кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона
и најмање 10 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи оригинале или оверене фотокопије
(не старије од 6 месеци): дипломе, доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, уверење о
држављанству, доказ о знању српског језика (уколико образовање није стечено на српском језику),
потврду да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања. Лекарско
уверење изабрани кандидат за директора дужан је
да достави школи пре закључења уговора о раду.
Уколико се на конкурс пријави кандидат који је
претходно обављао дужност директора, дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат изабран за директора који нема положен
испит за директора дужан је да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи испит за
директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс
са потребном документацијом доставити школи у
затвореној коверти на горенаведену адресу препорученом поштом или донети лично на адресу школе
са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе - не отварај”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити код секретара школе
023/852-215.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба
да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 3
подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, а то су: 1) да има одговарајуће образовање
и то: А) 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 (мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета);
или Б) високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
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академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и
стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(члан 142 став 1 Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача
и стручног сарадника може да обавља: приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног
односа у установи); лице које испуњава услове за
наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под условима
и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи); лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у
установи); сарадник у предшколској установи (ако
има образовање из члана 142 Закона); педагошки и
андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада разредне
наставе у продуженом боравку може да изводи:
професор разредне наставе, наставник разредне
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
обавезно достави: пријавни формулар; доказ о одговарајућем високом образовању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте
образовања, Б) доказ о образовању из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска установа или оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту/испиту за лиценцу- за оне кандидате који то поседују); 3.уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; доказ да није осуђиван (за горе наведена дела
у тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал
или оверена фотокопија; доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2)
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6); лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

54

| Број 763 | 07.02.2018.

Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за наставника разредне наставе у продуженом
боравку у публикацији „Послови”. Пријаве слати на
адресу школе: 23000 Зрењанин, Стражиловска бб, са
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, на телефон:
023/563-840.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139, 140, 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (даље: Закон), односно да има одговарајуће образовање; за радно место наставника треба
да испуњава услове из чл. 140 Закона: 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
групу предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да има обавезно образовање из чл.
142 Закона, 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат је обавезан да изврши проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима код
службе за запошљавање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу
документацију: попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, просвете,
науке и технолошког развоја (доставља одштампани
пријавни формулар); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови
образац); оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о испуњености
услова из чл. 140 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”,
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу на телефон: 023/789-209.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Помоћни кувар

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом,
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
II степен стручне спреме, куварске струке; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на којем се остварује васпитно-образовни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже следећу
документацију (у оргиналу или оверену фотокопију):
попуњен пријавни формулар на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
и заједно са одштампаним пројавним формуларом и
оверен препис дипломе о стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
уверење надлежне полицијске управе да није осуђиван за напед наведена кривична дела. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Пријаве са кратком биографијом и
потребном документацијом доставити на следећу
адресу: ПУ „Пава Сударски” Нови Бечеј, Јаше Томића
1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
које је стекао, а) на студијама другог степена (мас-
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тер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. У складу са 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 - испр., 13/2016 и 2/2017): професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; мастер филолог (студијски
програм Англистика; студијски програм или главни
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно
профил Енглески језик и књижевност).

из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на адресу: Медицинска
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или путем телефона:
023/533-270.

Наставник енглеског језика

ОШ „БРАТСТВО”

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања које је стекао, а) 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 и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. У складу
са 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
- испр., 13/2016 и 2/2017): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер
филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност).
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) 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) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs);
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова
Бесплатна публикација о запошљавању

23207 Арадац, Маршала Тита 90

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 122 став 5,
чланом 139 став 1 тачка 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
услове за избор директора прописане чл. 1 - 7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 108/15 - у даљем тексту: Правилник) и које
има образовање прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни
гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник” број 11/12, 15/13,
10/16, 11/16, 2/17, 11/17). За директора може бити
изабрано лице које: 1) поседује одговарајуће високо
образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, тј. високо образовање стечено: на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије студије и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; за наставника
основне школе, педагога или психолога; 2) поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима, 3) поседује дозволу за рад (лиценцу)
наставника и стручног сарадника, 4) има обуку и
положен испит за директора школе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора положи у року од две
године од дана ступања на дужност), 5) зна српски
језик и језик на којем се изводи образовно-васпитни рад (српски и словачки језик); 6) 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, 7) има држављанство Републике Србије,
8) има 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 чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које,
уз испуњеност осталих горенаведених услова, има
одговарајуће образовање из чл. 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, или
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или
оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију потврде којом се доказује да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, односно осам година радног искуства на
пословима образовања и васпитања; оригинал или
оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - може и из досијеа а изабрани кандидат ће
доставити ново пре закључења уговора; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или одговарајуће уверење о положеном испиту из тог језика са методиком
по програму одговарајуће високошколске установе
(„лекторат”) - доказе је потребно поднети за оба језика
на којима се остварује образовно-васпитни рад (српски и словачки); оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног МУП-а којим кандидат доказује
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење
не сме бити старије од дана објављивања конкурса;
оригинал или оверену фотокопију уверења основног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична
дела из чл. 139 став 1 тачка 3) - уверење не сме бити
старије од дана објављивања конкурса; оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног Привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности у складу са Законом и
Правилником - уверење не сме бити старије од дана
објављивања конкурса; оригинал или оверену фотокопију извода из МКР за кандидата који је променио
презиме после издавања дипломе; биографију са
предлогом програма рада; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - оригинал или оверену фотокопију, уколико се пријављује лице које је претходно било директор; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду, уколико га кандидат поседује - оригинал или
оверена фотокопија извештаја просветног саветника.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разметрање. Напомена: Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc, одштампати и заједно са
осталом потребном документацијом доставити установи на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или на телефон 023/887-010.
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Јавни дијалог

РОМИ НА ТРЖИШТУ РАДА

Припадници ромске националне заједнице су указали на проблеме са којима се
сусрећу приликом запошљавања, случајеве отворене и прикривене дискриминације,
али и истакли која су могућа решења ових проблема из њихове перспективе
У Филијали Нови Сад НСЗ одржан је
јавни дијалог о положају Рома на тржишту
рада, у оквиру пројекта „Дискриминација
Рома на тржишту рада“, који спроводи Удружење „Роми истраживачи“ у партнерству
са Центром за развој друштва знања „Хоризонт 21“ из Новог Сада. Пројекат су подржали Praxis, Санџачки одбор и The Equal Rights
Trust. Циљ пројекта је да удружи све релевантне актере на тржишту рада у заједничком идентификовању проблема са којима се
Роми на тржишту рада сусрећу и проналажењу адекватних решења за незапослене.
Јавни дијалог је окупио представнике
државних институција, невладиног сектора и послодаваца. У дебати су учествовали представници Филијале Нови Сад НСЗ,
Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова,
Центра за социјални рад града Новог Сада,
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, као и представници ромских удружења и послодаваца.
Припадници ромске националне заједнице су указали на проблеме са којима се
сусрећу приликом запошљавања, случајеве
отворене и прикривене дискриминације, али

и истакли која су могућа решења ових проблема из њихове перспективе.
Представница Удружења „Роми истраживачи“ изнела је резултате истраживања о
случајевима дискриминације на територији
Војводине. Душан Марјановић, начелник
Одељења за посредовање у запошљавању и
планирање каријере у Филијали Нови Сад
НСЗ, говорио је о програмима и мерама намењеним теже запошљивим категоријама, у
које спадају и Роми, као и о програму самозапошљавања за особе ромске националности.
Истакнута је сарадња и координација НСЗ
и Центра за социјални рад у запошљавању

корисника новчане социјалне помоћи, као и
сарадња са два страна инвеститора у Новом
Саду који су запослили већи број лица ромске националности. Указано је на проблем
неповољне образовне структуре Рома и на
потребу континуираног рада на њиховом мотивисању и укључивању у образовни систем
и обуке за тржиште рада.
Позитиван пример и искуство у запошљавању Ромкиња истакла је Пава Новаков
Чабриловски, власница предузећа „Пава
плус“ д.о.о. из Панчева.
„У свом малом предузећу запошљавам
шест Ромкиња и веома сам задовољна њиховим радом. Добро су се уклопиле у колектив,
а и све послове обављају ревносно и тачно.
Рачунам на њих и у будућности. Сматрам да
је неопходно да сви заједно као друштво радимо на уклањању предрасуда и дамо шансу
добрим и вредним људима којих међу ромском популацијом свакако има много“, истакла је Новаков Чабриловски, осврнувши се и
на добру сарадњу са Националном службом
за запошљавање, која је обезбедила све олакшице за запошљавање ових лица.
Резултати истраживања „Роми на тржишту рада“ као и главни закључци и смернице са пројекта, биће објављени на веб-страници www.diskriminacijanaposlu.rs.
Ђурђина Мачак

Сајам стваралаштва особа са инвалидитетом Поморавског округа

ПУНА ПОДРШКА

„Током прошле године, захваљујући програмима и мерама које спроводи НСЗ, запослено
је 114 особа са инвалидитетом, а за те намене издвојено преко 18 милиона динара.
У различите едукације, саветодавне услуге и сајмове запошљавања укључено је 215
особа са инвалидитетом”, истакао је директор Филијале Јагодина
НСЗ Борис Стојанов
На Сајму стваралаштва особа са инвалидитетом Поморавског округа, одржаном у Јагодини, представило се једанаест удружења особа са
инвалидитетом. Отварајући сајам, градоначелник Јагодине Ратко Стевановић рекао је да Град издваја велика средства за помоћ особама са
инвалидитетом и подсетио да је ове године у буџету града за социјалну и дечју заштиту опредељено скоро 240 милиона динара.
Један од организатора сајма, предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Будућност Пет“,
основано је 2017. године, са циљем пружања помоћи особама са инвалидитетом кроз запошљавање и оспособљавање за пружање услуга у
областима пословања предузећа, чиме се обезбеђује бољи животни стандард. У компанији планирају да ове године запосле 300 радника, од
којих ће већина бити особе са инвалидитетом.
Председник Националне организације особа са инвалидитетом Србије Милан Стошић истакао је да у Србији живи 800.000 особа са инвалидитетом и највећи подвиг Србије био би њихово запошљавање, а директор Регионалне привредне коморе Шумадијског и Поморавског
округа Предраг Лучић обећао је да ће особе са инвалидитетом имати пуну подршку те коморе.
У оквиру сајма одржан је округли сто на тему „Активне мере запошљавања особа са инвалидитетом“, на коме је о активним мерама које
се односе на подстицаје послодавцима приликом запошљавања ОСИ говорио директор Филијале Јагодина НСЗ Борис Стојанов. Он је посебно
истакао значај организовања оваквог сајма за повећање стопе запослености ОСИ.
„Током прошле године, захваљујући програмима и мерама које спроводи НСЗ, запослено је 114 особа са инвалидитетом, а за те намене
издвојено преко 18 милиона динара. Такође, у различите едукације, саветодавне услуге и сајмове запошљавања укључено је 215 особа са
инвалидитетом и донето 167 решења за процену радне способности”, истакао је Стојанов.
На сајму је потписан Меморандум о унапређењу положаја особа са инвалидитетом Поморавског округа, који су потписали представници
осам удружења, Националне службе за запошљавање, фирме „Будућност Пет“, Градског центра за социјални рад и Националне организације
особа са инвалидитетом Србије.
„Циљ Сајма стваралаштва особа са инвалидитетом је јачање регионалне инфраструктуре за подршку ОСИ у Поморавском округу и промоција њиховог стваралаштва“, закључила је директорка Градског центра за социјални рад у Јагодини Бисерка Јаковљевић.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Одржан први Сајам образовања Универзитета у Београду

У СУСРЕТ БУДУЋИМ БРУЦОШИМА
Образовне програме су представила 24 факултета, па су будући студенти могли из прве руке да чују
све информације и реше дилеме у вези са програмима које факултети нуде, бројем испита и износима
школарине, као и да упореде факултете и одаберу прави у складу са својим интересовањима
Посетиоци дводневног Сајма образовања, одржаног 27. и 28. јануара на Правном
факултету, могли су да сазнају све појединости о образовним програмима, испитима
и школаринама, као и чиме могу све да се
баве по завршетку одређених факултета, а
будући бруцоши су све информације могли
да чују директно од декана, професора и студената факултета за које су заинтересовани.
Образовне програме су представила 24
факултета Универзитета у Београду, у оквиру четрдесетпетоминутних презентација, па
су будући студенти могли из прве руке да
чују све информације и реше дилеме у вези
са програмима које факултети нуде, бројем
испита и износима школарине, као и да упореде факултете и одаберу прави у складу
са својим интересовањима. Факултети су
се представљали у амфитеатрима, али и на
штандовима у холу Правног факултета, где
су представници факултета разговарали са
будућим бруцошима.
Током Сајма образовања представници
Универзитетског центра за развој каријере и
саветовање студената одржали су низ радионица из програма подршке матурантима
„Припреми се – упиши се“, а на теме доношења

одлука, ефикасног учења, развоја самопоуздања и излажења на крај са тремом и стресом.
На радионици „Доношење одлука“ ученици су имали прилику да кроз предавање
и дискусију препознају свој стил доношења
одлука и његове снаге и слабости. Поред
тога, могли су да истраже факторе који утичу на њихове одлуке и науче како да што
квалитетније врше избор између опција. Ова

радионица посебно је била важна онима који
се још двоуме око одабира факултета.
„Учи лако – сазнај како“ је радионица
намењена упознавању са различитим стиловима учења, методама и техникама које су
значајне за лакше и брже учење и памћење
градива за пријемни испит.
Радионица „Како развијати самопоуздање“ посебно је значила онима који повремено осете несигурност која их омета у постизању циљева, комуникацији са другима
или неким другим околностима, али и онима
који желе да раде на себи и одрже своје самопоуздање пред пријемни испит. Учесници
су могли да сазнају шта је здраво самопоуздање, шта је то што би код њих могло да изазове пад самопоуздања и како га спречити.
Радионица „Борба са страхом, тремом и
стресом“ организована је са циљем да се помогне учесницима да развију здраве начине
суочавања са стресним ситуацијама, као што
су пријемни испит и ишчекивање резултата.
Учесници су могли да сазнају како људски
организам реагује на стрес и да дискутују о
начинима превазилажења треме, а такође су
добили смернице како да се ослањају на своје
снаге и савладају изазове који су пред њима.

Млади и предузетништво

ВЕЛИКА ШАНСА ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА
Два студентска тима, која су била део тромесечног програма у Стартап центру на
Економском факултету, позвана су да своје предузетничке идеје представе на великом
сајму инвеститора у аустријском скијалишту Инсбрук

У прошлом броју „Послова“ представили смо вам Стартап центар на Економском факултету, место подстицаја за нове предузетнике, који пружа могућност студентима да уче од искусних ментора и остваре у пракси своју идеју.
То је место где идеја постаје бизнис, па је тако непосредно по нашем одласку
из Стартап центра стигла лепа вест да су два студентска тима, која су била део
тромесечног програма у Центру на Економском факултету, позвана да своје
предузетничке идеје представе на великом сајму инвеститора у аустријском
скијалишту Инсбрук.
Како наводе из Стартап центра Економског факултета, тим Ауxесиа, који
чине студент Економског факултета Никола Батић и студенти ЕТФ-а Вук Пајовић
и Милош Вујадиновић, развио је уређај који омогућава једноставну комуникацију током бављења спортовима као што су скијање, алпинизам, монтибајкинг.
Други тим - Bikeseeing, у којем су студенти Економског факултета, ЕТФ-а и
Учитељског факултета, Борис Лојаничић, Димитрије Стојановић, Марко Клаћ, Никола Кривачевић и Илијана Драча, представиће бизнисменима платформу која
спаја бициклисте и туристе, нудећи узбудљив, авантуристички и ефикасан вид
обиласка нових градова путем бицикла, уз помоћ водича.
Студентски тимови су у Стартап центру имали прилику да науче како да
реализују своје идеје, односно како да направе своју компанију - од валидирања
идеје, упознавања са потенцијалним купцима и тржиштем, до развијања минималног производа и стратегија брзог изласка на тржиште. У току овог процеса су
развили и тестирали свој производ или услугу и креирали почетни бизнис модел
и стратегију раста компаније.
Оба тима ће почетком марта покушати да придобију потенцијалне инвеститоре на ски-стази, док се возе жичаром на неки од планинских врхова познатог скијалишта.
Желимо им много среће!
Јелена Бајевић
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НОВИ КОНКУРС
Стартап центар на Економском факултету расписао је конкурс за другу генерацију полазника бесплатног менторског
програма. Рок за пријаве је 20. фебруар.
Примају се три нова тима да са искусним менторима и предавачима из стартап заједнице и компаније MVP Workshop
развију свој минимални производ, истраже тржиште, потенцијалне купце, конкуренцију и направе стратегије раста своје
компаније.
Бесплатан менторски програм Стартап центра је отворен за
све са идејама, једини услов је да један члан тима буде студент Економског факултета у Београду.
За све којима треба помоћ да пронађу колеге економисте организује се Speed dating 8. фебруара. Пријаве на линку: https://
goo.gl/forms/Vmeyuj4B2jjYWBYD3.
Тромесечни менторски програм почиње у марту, а после
обуке биће организован и демо дан - представљање тимова
пред инвеститорима.
Више информација на: info@startupcentar.rs
или www.startupcentar.rs
Фејсбук: https://www.facebook.com/StartupCentarEkof/
Линкдин: https://www.linkedin.com/company/startup-centar/
Инстаграм: @startupcentar

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

Проглашени победници седмог МТС АПП конкурса

МЛАДИ ИНОВАТОРИ

У

Идеје средњошколаца помажу организацију времена и учења

финалу овогодишњег МТС АПП конкурса проглашено је пет
најбољих апликација за мобилне уређаје. Према оцени жирија,
победу су однеле апликације: Solve&Share и Едуно тимова из
Гимназије „Бора Станковић“ из Ниша, ConTags тима из Гимназије „Бољаи“ из Сенте, затим апликација Stories Луке Јовичића из Математичке гимназије у Београду и апликација Где је проблем? тима
из Шабачке гимназије.
Ученици, аутори апликација, награђени су мобилним телефонима, а истовремено су се пласирали у регионално финале конкурса
под називом „Регионални АПП изазов“, где ће бити у прилици да се
сусретну и такмиче са вршњацима из Босне и Херцеговине и Црне
Горе, саопштио је Телеком Србија.
У седмом МТС АПП конкурсу, како је наведено, учествовало је 14
гимназија у Србији које раде према програму намењеном талентима
на пољу математике, информатике и рачунарства, а у конкуренцији
за награде биле су 22 апликације.
„Регионални АПП изазов“ биће одржан крајем фебруара у Београду, када ће се победници МТС АПП конкурса наћи у конкуренцији
са тимовима из Босне и Херцеговине и Црне Горе и добити могућност
да се изборе за прву награду - одлазак у Берлин на једну од водећих
ИоТ конференција, или да освоје специјалну награду за иновативност.

О победничким апликацијама
Solve&Share - тим ЛеВеЛ, Гимназија „Бора Станковић“, Ниш
Solve&Share је друштвена мрежа која омогућава ученицима да
међусобно деле задатке из области математике, физике и хемије и
предлажу њихова решења. Пружа могућност да се на лак начин, уз
опис, слику или цртеж представи проблем, односно решење.
Едуно - тим Прваци, Гимназија „Бора Станковић“, Ниш
Едуно апликација осмишљена је са циљем да се ученицима унапреди организација времена и ефикасније планирање задатака. Поред
тога што им помаже да не забораве важан тест или домаћи, нуди им
и могућност креирања одељења којим се могу служити и други ђаци.

ConTags - тим TagYa, Гимназија „Бољаи“, Сента
ConTags апликација намењена је свима који имају пуно сачуваних контаката у мобилном телефону и којима се дешава да због тога
не могу да пронађу жељени број. Омогућава уређивање телефонског
именика меморисањем додатних информација о контакту преко
којих се може лакше претраживати именик.
Stories - ученик Лука Јовичић, Математичка гимназија, Београд
Stories апликација пружа могућност читања и креирања сопствених интерактивних прича. Уз ову апликацију корисник може да преузме било коју причу, преуреди њен ток према сопственим жељама
и након тога је објави, а може и да напише своју, потпуно нову причу.
Где је проблем? - тим Шабатон, Шабачка гимназија
Идеја апликације је да на што једноставнији начин омогући корисницима пријављивање проблема у разним сферама живота, а пре
свега комуналних проблема у градовима. Апликација обезбеђује
централизовано пријављивање за целу Србију, а надлежни имају прегледан увид у све информације које су корисници послали.
Извор: https://www.ekapija.com

Idea 4 Action

БУДУЋНОСТ СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ
Један од међународних пројеката који подстиче креативно и конструктивно размишљање
у погледу будућих одрживих привреда у свету, позива младе да се прикључе такмичењу
у креирању иновативних пословних решења у областима: промоција мира, смањење
сиромаштва, запошљавање, промоција здравља, очување планете, климатске промене
Свет се увелико суочава са изазовима будућности – захваљујући убрзаном технолошком развоју умножавају се прилике, перспективе и могућности,
али расту и изазови и проблеми у њиховој потенцијалној реализацији.
Један од међународних пројеката који подстиче креативно и конструктивно размишљање у погледу будућих одрживих привреда у свету
је и пројекат Idea 4 Action.
Како је саопштила Унија послодаваца Србије, пројекат је настао организованом иницијативом
Светске банке и америчке Wharton школе из Пенсилваније, са жељом да подстакне младе људе из целог света да се прикључе такмичењу у креирању иновативних пословних решења и менаџмент модела
у оквиру области одрживог развоја дефинисаних глобалним циљевима. Неке од кључних области су:
промоција мира, смањење сиромаштва, запошљавање, промоција здравља, очување планете, климатске промене.
Према речима Наташе Павловић Бујас, чланице председништва Уније послодаваца Србије, сви млади људи (young proffesionals) од 18 до 35 година, окупљени у тимове, позвани су
да конкуришу са својом идејом, све до 28. фебруара 2018. године.
Селекција пословних решења вредноваће се кроз неколико кључних критеријума, као што су
јасноћа предлога, креативност, значај и изводљивост. Најбољима, који ће бити познати крајем маја,
биће омогућено представљање на међународним догађајима на високом нивоу и подршка у финансијском и едукативном смислу.
Blumen group, као комуникацијски партнер Уније послодаваца, пружиће менторску и координацијску подршку младим професионалцима из Србије, да своје идеје представе у међународним оквирима у делу такмичарског сегмента пројекта.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Како се прави ликер и може ли се од тога живети?

ПРАВО ОТКРИЋЕ

Многи помало заборављени производи, који настају у домаћинствима широм
Шумадије, могли би бити, ако ништа друго, оно бар извор додатне зараде.
Међутим, домаћице које се углавном баве тим делом посла на имању,
жале се да им недостаје неко ко ће им помоћи да посао не буде узалудан

М

одерни ликер је пиће које је први званично окусио француски краљ Луј XIV и по њему је и добио име. Код нас су
га донедавно пиле искључиво жене, али данас га све више
купују и мушкарци. Чак и они који уопште не пију алкохол
понекад не могу да одоле ликеру као аперитиву или дигестиву.
Овог пута не причамо о индустријским ликерима, већ о домаћим.
Реч је о томе да у скоро сваком шпајзу или подруму у Шумадији, које
смо обишли, домаћице поред класичне зимнице коју спремају за продају, обавезно у понуди имају и ликере. Продаја, кажу, не иде лоше,
али далеко од тога да би се од прављења ликера могло живети. Више
је као додатак у пакету са осталом зимницом.
Светлана Јовановић из Горње Трнаве код Тополе у својој кухињи прави ликере од скоро свих врста воћа које има на породичном
имању. Домаћа производња, каже она, није спорна, јер на селу има
много младих жена вољних да то раде. Проблем је у нечем другом.
„Од 32 куће у нашем крају у 25 већ сада има младих жена које
то раде или су спремне да се упусте у прављење ликера. Међутим,
све смо ми овде домаћице. То значи да смо необразоване, не по завршеним школама, већ по вођењу продаје, маркетинга, улагања. Нас
једноставно треба неко да окупи и поведе у тај посао. Све ми живимо
у домаћинствима која се ослањају на пољопривреду, што значи да су
приоритети такви да се улаже у куповину нових машина и у воћњаке.
Од тога сви живимо и ту нема компромиса“, каже Светлана.

Домаћицама које се баве прављењем зимнице, па и ликера, у том
случају преостаје да са минималним средствима направе производ.
Светлана прави ликере од скоро свих врста воћа, јер она и њена породица имају воћњаке на преко 15 хектара. Оно што преостане од воћа
које не иде за извоз и продају, заврши код Светлане у кухињи.
Осим домаћих сокова, џемова и слатка, омиљена производња су
јој ликери. Примећује да у последње време све чешће зову мушкарци
- и купују.
„Некада су само девојке пиле ликер. Сада је ситуација мало другачија. Осим тога, испоставило се да је домаћи ликер право откриће,
као да људи код нас до сада нису знали да постоји. Раније се највише
куповао индустријски ликер, па се та флаша развлачила годинама
по кући. Сада купују домаћи за дегустацију и уживање, њихово лично или када им долазе гости из иностранства. Ово би заиста могао
да буде извор прихода за многе жене на селу, само је потребно да
нам неко мало помогне. Потпуно сам сигурна да би ово домаће пиће
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имало добру прођу у иностранству. А када окренете флашу домаћег
ликера видите талог воћа, кога нема у индустријском“, додаје Светлана Јовановић.
У прилог овој тврдњи Светлана наводи да често има поруџбине
наших људи који живе у иностранству. Њени ликери су најдаље отишли у Мелбурн. Не купују, каже, само за себе, већ и као поклон својим
пријатељима странцима.
„Да могу преко границе веће количине, продаја би ишла одлично, јер странци знају да цене домаћи производ. Код нас то није случај. Младе мајке више воли да купе за 100 динара индустријски сок,
који детету обоји језик, него домаћи на растварање, иако је јефтинији
и много здравији. Тако је и са алкохолним пићима. За сада ликере
служимо у својој кући и продајемо са осталом зимницом. Обилазимо
манифестације, стално смо на Опленачкој берби“, каже Светлана.
Ликере су правиле и жене у прошлости у шумадијском крају.
Некада су били од разних трава или ораха, а данас их има и од јагода, боровница, кајсија, бресака, малина. За добар ликер потребно
је добро воће, којег у тополском крају има у изобиљу, затим шећер и
лозова ракија.
„Лозова ракија је основа, зато што је неутрална - нема мириса. Од
мене је јако тешко добити рецепт, не зато што не дам, него зато што
једноставно радим по некој својој мери. Имам своје лонче и по њему
се управљам. Процентуално колико воћа ставите, толико и шећера и
толико ракије. Нема претеране филозофије. А добијете прелепо пиће
са роком трајања ако хоћете и 100 година, и које се пије преко целе
године“, каже она.
Прве ликере направили су средњовековни монаси и алхемирачи, али као еликсире и балзаме и употребљавали су их за лечење.
Историја каже да су модерни ликери које данас познајемо настали у
17. веку. За настанак првог модерног ликера заслужан је, кажу, француски краљ Луј XIV, познат и као Краљ Сунце. Био је познат по раскошном, па и распусном животу, који је почео да оставља трагове на
његовој снази. Једна од његових љубавница, Маркиза де Ментенон,
одлучила је да му помогне и по савету монаха Бенедиктанаца направила чудотворан лек од младих ораха, меда и строго чуваног лека
алхемичара (етанола). Маркиза је одлучила да пићу име да по Краљу
Сунца. Ликер од ораха се допао Лују XIV и тако је почео нови живот
модерних ликера. Једино није остало забележено да ли је ораховача
помогла краљу, али је познато да је после смрти своје прве супруге
убрзо оженио дугогодишњу љубавницу Маркизу де Ментенон.
Извор: https://www.agroklub.rs/
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Hookl und Stool

ОСТВАРЕЊЕ ДЕЧАЧКОГ СНА

Пуно српско дрво, квалитет и мноштво сати ручног рада за намештај који осваја свет

С

тара пословица каже: Кад је посао принуда, живот је робија. За креативце попут Александра Угрешића остваривање
дечачког сна да се бави производњом
намештаја одувек је било приоритет. Чекао је,
радио, борио се и на крају победио. Направио
је бренд Hookl und Stool и започео производњу
првокласног, ручно рађеног дизајнерског намештаја од пуног дрвета.

Како је почела прича звана Hookl und
Stool?
Александар: Целог живота сам потајно
желео и надао се да ћу се бавити дизајном
и производњом намештаја. Као клинац сам
куповао часописе о намештају које сам могао
да нађем, ишао на сајмове… Проучавајући
намештај схватио сам да су ми узори Скандинавци и Јапанци који су некада производили
намештај сличан ономе који ми данас производимо у Hookl und Stool-u, а који карактерише изузетна једноставност, функционалност
и ергономија. Дизајн је такав да сама форма,
целокупно, чини лепоту комада. Сваки комад посматран и са лица и са наличја мора
бити подједнако леп. Док корисник обилази
око комада из сваког угла може да открије
неку нову игру у форми.
Окидач да кренем ка свом сну и почнем
да правим намештај догодио се у мојим касним тридесетим. Наиме, седео сам са друштванцем у гаражи, када ми је другар рекао да
његова пријатељица продаје читаву столарску радионицу покојног оца. Било је 11 сати
увече, али сам је ипак одмах позвао. Иако нисам купио ту радионицу, то је био тренутак
када сам преломио да самостално формирам
своју и почнем са израдом намештаја.
Како сте дошли до назива? Шта заправо он значи?
Александар: Назив, сам за себе, не значи ништа посебно. Кренули смо са именом
Хоклица и столица, јер је хоклица један од
најстаријих комада намештаја који је икада
направљен – још у праисторији. Међутим,
пошто смо желели да наступимо на иностраном тржишту, а такав назив је тежак за изговор странцима, направили смо измену
у Hookl und Stool. Данас ово име значи квалитет, мноштво сати уложеног рада у сваки комад намештаја, специфичан процес
ручног прављења намештаја, специфичан
дизајн и врхунски квалитет. Код нас је карактеристично да један столар прави комад
намештаја од почетне обраде дрвета, па до
самог краја, када науљи дрво на завршеном
производу. Тако је сваки комад продукт личног рада мајстора који му даје душу, што је
суштина ручно прављеног намештаја.
Правите намештај који има комплексан
облик, много финих кривих линија које није
лако пренети у стварност. Како нешто што
скицирате на папиру на крају добија своју
физичку форму?
Александар: Тај процес је нешто што
сам морао да сам прођем и научим како се
ради. Тешко је бавити се дизајном ако се не
познаје технологија израде. Папир трпи све.
Све може да се нацрта, али је то далеко од
готовог производа. Прошли смо много мука
у развоју сваког производа. Развој траје јако
Бесплатна публикација о запошљавању

дуго. Почевши од самог избора дрвета и
његове припреме, сушења, парења… сваки
корак мора да буде спроведен према одређеном редоследу да би се добио квалитетан финални производ. Одлучили смо да користимо
искључиво врсте дрвета које расту код нас,
попут ораха, бреста, јасена. Како би све било
како треба, производњу крећемо од првог корака – припреме дрвета, до обраде и креирања финалног производа.
На почетку сам од цртежа руком на рачунару правио 2D моделе. Из тога је настајао 3D
модел од глине и дрвета на коме се дефинише
крајњи изглед. Данас користим 3D цртачке
програме који олакшавају посао.
Свој пласман усмеравате примарно
на инострано тржиште. Да ли сте имали
неке истакнуте клијенте који су вам указали своје поверење?
Александар: Рецимо, једну барску столицу смо продали аеродрому у Дизелдорфу. Морали смо да обезбедимо све могуће
атесте и сертификате којима се спречава
свака евентуалност и доказује носивост, отпорност, немогућност превртања… Сваки
професионални купац то захтева како би
био законски покривен у случају да неко, из
било ког разлога, претрпи неку повреду у коришћењу комада намештаја. Зато сваки комад намештаја испитујемо у акредитованој
лабораторији, како би био тестиран и добио
атестну документацију о безбедности и ду-

готрајности. Тек након тога производ може
ићи у продају.
Такође, поносни смо на сарадњу са више
архитектонских студија из Лондона, Копенхагена, Русије. Примарно смо оријентисани
на приватне али и јавне пројекте на којима
раде инострани архитектонски бирои који
међу бројном конкуренцијом бирају баш наш
намештај као решење за ентеријер. То је велики успех јер, сваки врхунски архитектонски
биро на дневном нивоу прима десетине понуда и каталога. Када се у таквим условима
твој комад покаже као визуално и економски
најбољи избор, то је велика ствар.
Поред тога, сарађујемо са дизајн продавницама намештаја у Белгији, Холандији, Америци и Енглеској. Ипак, то је мањи део пласмана, јер се ту продаје по један предмет. Зато
смо више концентрисани на архитектонске
бирое који нас ангажују за паблик-пројекте,
попут аеродрома у Дизелдорфу, који су, заправо, наши најбољи промотери.
Шта је план за даље?
Александар: Тешко је планирати много унапред јер не постоји права линија која
каже колики раст можемо да очекујемо. Оно
што желимо јесте освајање што већег броја
професионалних купаца – архитектонских
бироа и шопова који продају дизајнерске ствари. Такође, паралелно радимо на побољшању организације посла и усавршавању
неких детаља код постојећих производа.
Ми смо, на старту, релативно брзо лансирали производе како бисмо имали солидан
производни портфолио и понуду, без чега
није могуће наступити на тржишту. Тренутно имамо 63 производа. Иако у цртежима
имам преко 1.000 комада различитог намештаја и даље настављам да дизајнирам и
реализујем нове моделе. Идеја је да ако ме
памет и кондиција буду служили, за живота
реализујем као готове комаде бар половину
онога сто сам створио на папиру.
Интервју у целости можете прочитати на:
https://w w w.moja fir ma .rs/inter v ju /
hookl-und-stool-puno-srpsko-drvo-kvalitet-imnostvo-sati-rucnog-rada-za-namestaj-kojiosvaja-svet/
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Пројекти за чвршће везе и мање баријера

ЗАЈЕДНИЧКА ПРИВРЕДНА КОМОРА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
У фокусу овогодишњих активности Сталног секретаријата Коморског инвестиционог
форума, осим залагања за либерализацију кретања робе, услуга, људи и капитала и
унапређење регулаторног и инвестиционог оквира, биће пројекти за развој и повећање
конкурентности, посебно малих и средњих предузећа
Управни одбор Коморског инвестиционог форума западнобалканске шесторке, чији
је председник Марко Чадеж, усвојио је у Трсту програм активности и пројеката који ће
ове године реализовати привредне коморе
региона, као свој допринос чвршћем регионалном повезивању пословних заједница, изградњи заједничког тржишта без баријера и
регионалног економског простора подстицајнијег за привређивање компанија са Западног Балкана и улагање инвеститора из света.
У фокусу овогодишњих активности Сталног секретаријата Коморског инвестиционог
форума, осим залагања за либерализацију
кретања робе, услуга, људи и капитала и
унапређење регулаторног и инвестиционог
оквира, биће пројекти за развој и повећање
конкурентности, посебно малих и средњих
предузећа. Њима ће се, између осталог,
обезбедити бољи приступ изворима финансирања, лакше повезивање, технолошко осавремењавање, дигитална трансформација
и умрежавање компанија, али и подизање
капацитета и развој коморских услуга за
подршку МСП сектору.

Свој први заједнички производ – регионалну онлајн инвестициону платформу
намењену потенцијалним инвеститорима
у економије региона, привредна комора Западног Балкана представиће у Лондону, на
Инвестиционом форуму посвећеном Западном Балкану. Ова платформа обезбедиће на
једном месту све информације о важећим

законима и другим прописима, финансијским и другим подстицајима за улагања, капацитетима тржишта, добављачима на које
могу да рачунају компаније које се одлуче за
пословање у региону.
Заједничка привредна комора Западног
Балкана своје ресурсе усмериће ка подршци
јачању капацитета и унапређењу конкурентности компанија чланица и то за повећање
производње, извоза и паметан раст, стварање
регионалних добављачких ланаца и обједињени наступ на међународном тржишту.
Заступањем интереса пословне заједнице у дијалогу са владама региона инсистираће се на отклањању препрека, поједностављивању административних процедура,
усаглашавању прописа, фитосанитарних и
ветеринарских сертификата, синхронизовању рада царина и инспекција. То ће компанијама омогућити да прошире своје мале
националне просторе за пословање на веће
- заједничко, регионално тржиште, да раде
брже, ефикасније и што боље се припреме за
излазак на јединствено тржиште ЕУ, закључено је на састанку у седишту Заједничке коморе региона.

Последице аутоматизације послова

БУДУЋНОСТ НАШИХ ПОСЛОВА
Жене би могле да буду највећи губитници напретка вештачке интелигенције,
али имају и једну велику шансу

„Амазон“ је у Сијетлу отворио своју прву
продавницу прехрамбених производа без касирки, подсећајући нас да долази време када ће
роботи преузети послове милиона људи. Најкасније 2020. технологија и други фактори прекинуће каријеру 1,4 милиона људи, најављује нова
студија Светског економског форума - Towards a
Reskilling Revolution: A Future of Jobs for All (Пут у
револуцију преквалификација: Будућност наших
послова), објављена 22. јануара.
У мрачнијој верзији будућности, жене би
аутоматизацијом послова највише изгубиле, делимично зато што 57 одсто америчких послова
идентификованих као „ризични“ управо обављају
жене. Жена већ сада има мање у областима економије високог раста. На пример, око 164.000 секретарица и административних асистенткиња у
САД спада у ризичну групу, и око 90.000 мушкараца који раде на фабричким линијама.
У просеку, уколико запослени мушкарци
не буду обучени за нови посао, и даље ће имати више могућности избора него жене, уколико
њихови актуелни послови буду укинути. Међутим, постоји шанса да се ово избегне, али само
уз свеобухватне програме за преквалификацију,
пишу аутори.
Према проценама Светског економског форума, преквалификација би омогућила да 96 одсто Американаца са занимањима која спадају у
категорију најугроженијих нађе пристојан посао
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са већом платом. Штавише, уколико би уложили
две године у преквалификацију за ново радно
место, годишња плата би могла да им се повећа
за 15.000 долара.
Жене би извукле највећу корист од свеобухватних и концентрисаних напора да се данашњим запосленима омогући стицање знања
како би се припремили за будућност, открива

студија, заснована на анализи око 1.000 врста
послова и подацима америчког Завода за статистику о раду. То би могло да донесе повећање
плате за 74 одсто жена и 53 одсто мушкараца
који данас спадају у ризичну категорију.
Овај тренд указује на могуће приближавање
висине примања мушкараца и жена у групама
које буду промениле посао након преквалификације - наводе аутори. Њихов модел, међутим, не
искључује ни могућност смањења плата.
Услов за побољшање ситуације жена јесте
да масовна реорганизација послова и вештина
значи и супротстављање историјским трендовима у којима су жене зарађивале мање и чешће
напуштале посао него мушкарци.
Студија указује на још један важан предуслов за прелазак готово свих ризичних група на
нове послове: тзв. „преквалификациона револуција“ захтевала би да 70 одсто угрожених запослених - мушкараца и жена - прође свеобухватан
програм обуке. На пример, касирка која зарађује
22.000 долара годишње могла би да напусти
посао у продаји и постане шанкерица, где би
зарађивала 21.000 долара, да би у следећој фази
постала менаџер угоститељства, с годишњим
примањима од 56.000 долара.
За просечног запосленог преквалификација
би значила отварање до 48 различитих опција
за промену посла, од којих би 50 одсто доносило
већу плату.
Извор: https://www.blic.rs
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Власник „Алибабе“ Џек Ма упозорава

УЧИТЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ГРЕШАКА
Власник онлајн сајта за трговину „Алибаба“, милијардер Џек
Ма, тврди да нове технологије на почетку увек стварају хаос, те
да ће бројни људи изгубити посао због напретка у роботици и
вештачкој интелигенцији.
У интервјуу на овогодишњем Светском економском форуму
у Давосу, извршни директор и оснивач „Алибабе“ говорио је детаљно о некима од највећих изазова с којима се свет данас суочава, преноси хрватски портал „Нет“.
- Вештачка интелигенција и big data претња су људима. Ја
мислим да би вештачка интелигенција требало да помаже људима. Технологија би увек требало да буде нешто што побољшава
живот људи, а не да га отежава. Компјутери ће увек бити паметнији од вас, они не заборављају, не љуте се. Али компјутери никада неће моћи да буду мудри. Вештачка интелигенција и роботи
ће уништити бројна радна места, која ће у будућности заузимати
машине. Услужне индустрије нуде наду, али то мора да се организује на уједначен начин - поручио је Ма.
Рекао је и да имамо срећу јер се свет налази усред велике трансформације захваљујући технологији.
- Ова нова технологија ће створити пуно успешних људи и занимљивих каријера, али искрено, свака нова технологија ствара и друштвене
проблеме - рекао је Ма и додао да ако се не повежемо, људска бића ће се међусобно борити, јер свака технолошка револуција дестабилизује свет.
Ма је говорио и о односу жена и компанија, те поручио да ако неко жели успешну фирму, онда је најбоље да је воде жене. Казао је и да су
37 одсто вишег менаџмента у „Алибаби“ жене.
Спомињући своју младост и чињеницу да није имао образовну потпору када је био млађи, открио је да је он учио из неуспеха.
- Учите из сопствених грешака - без обзира на то колико сте паметни, учићете из њих. Морамо делити своје грешке с другима. То је моје
размишљање - ако желиш да будеш успешан, учи из грешака других људи, а не од прича о њиховом успеху. Књига коју ја желим да напишем
је „Алибаба: 1.001 грешка“ - рекао је.
Говорећи о глобализацији, шеф „Алибабе“ истиче да је она бол одрастања, те да је веома лако покренути трговински рат, али га је тешко
прекинути, због чега је и сам уплашен и забринут.
Извор: https://www.blic.rs

Индија

НАЈБРЖЕРАСТУЋА
ЕКОНОМИЈА НА СВЕТУ

Индија процењује да ће њена економија порасти између
7 и 7,5 одсто у фискалној години која почиње 1. априла, што
би је поново учинило најбржерастућом економијом света. Та
пројекција је изнета у годишњем Економском прегледу који је
министар финансија Арун Џејтли предао парламенту.
Индијска влада је саопштила да ће раст извоза и инвестиција убрзати економију после драстичног пада раста у првој
половини тренутне фискалне године.
Као разлог успоравања је наведена изненадна демонетизација уз замену 86 одсто новчаница рупије 2016. године и хаотична примена јединственог пореза на добра и услуге.
Извор: Бета
Бесплатна публикација о запошљавању

ПоЦ програм

ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЧИМА
СА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ
Програм за подизање технолошке спремности технологије и њену валидацију (ПоЦ програм) представља програм подршке истраживачима
са универзитета у Србији који развијају технологије са потенцијалом за
комерцијализацију, а којима је потребна додатна подршка да валидирају
своје истраживачке резултате, технологије и лабораторијске прототипове, са циљем да се подигне ниво њихове технолошке спремности и да се
приближе тржишту.
Овакав програм подршке се први пут реализује у Србији, и током
2018. године биће пилотиран на седам високошколских установа, и то на
универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Новом Пазару, на београдском „Метрополитан“ универзитету и Високој техничкој
школи струковних студија у Зрењанину.
Истраживачки тимови са ових установа могу пријавити своје ПоЦ
пројекте за неке од активности подршке које ће се реализовати у периоду
од највише 6 месеци у току 2018. године, у сарадњи са домаћим и страним
експертима.
Пријава ПоЦ пројеката се врши слањем пријавног пакета, попуњеног
на енглеском језику у електронском облику на контакт адресу ПоЦ Програма: cis@ekof.bg.ac.rs.
Пријавни пакет обухвата:
- Application form (Word)
- Statement (потписан и скениран)
- Proposed Budget Table (Excel)
Рок за подношење пријава је 15. фебруар 2018. године.
ПоЦ програм се реализује у оквиру Еразмус+ пројекта ИФ4ТМ (Институционални оквир за развој треће мисије на универзитетима у Србији).
Захваљујући успостављеној сарадњи са Фондом за иновациону делатност, истраживачки тимови који буду изабрани за подршку у оквиру ПоЦ
програма се могу пријавити на ТТФ програм за додатно финансирање
започетих пројеката.
07.02.2018. | Број 763 |

63

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

