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ПРЕДУЗЕТНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Дуално образовање тема је овог броја „Послова“. Читајте колико је важно повезивање привреде и школског система и да се и
кроз теоријску и практичну наставу оспособе квалитетни кадрови,
који могу да одговоре потребама тржишта рада. И Министарство
просвете, науке и технолошког развоја најавило је промотивну кампању у циљу унапређења дуалног и предузетничког образовања
у Србији. Планирано је да се организују конференције, трибине и
округли столови, каријерна саветовања, формирање ученичких задруга, а све у циљу развоја предузетничких вештина младих.
Ми смо истраживали како у Србији и другим земљама Европе
функционише концепт дуалног образовања, као и која су знања и
посебне вештине потребни за тржиште рада, како би се млади одмах по завршетку школовања запошљавали.
У вези са темом развоја предузетништва код младих, прича нас
је одвела и на велико финално такмичење ученичких компанија из
целе Србије, које је одржано у Центру за културу „Влада Дивљан“ у
Београду. Еколошке канте за смеће, мед у капсулама, етно-туризам,
пуњачи за телефон који се пуне док ходамо, комбиновани узгој воћа
и поврћа - само су неки од произвиода и услуга које су осмислили
и направили средњошколци, млади предузетници, који су покренули своје фирме и на оригиналан начин представили своје идеје
и производе на такмичењу. Под слоганом „Научи предузетништво“
овај пројекат је реализован у у 17 градова и општина у Србији, у
51 средњој школи, а обуке са менторима прошло је више од 2.500
средњошколаца.
Водимо вас на сајмове запошљавања, који су у претходном периоду одржани у многим градовима у Србији. Сазнаћете које су послове
понудили послодавци у Чачку, Панчеву и Зрењанину, а најављујемо и
сајмове који ће бити одржани до краја априла.
У овом броју читајте о сарадњи српских и словеначких компанија из области дрвне индустрије, о развоју социјалног предузетништва у Војводини и формирању Савета за социјално предузетништво, у којем најављују да ће корисницима помагати не само
финансијски већ и кроз различите едукације и саветовање.
Шта доноси нова уредба ЕУ о заштити података о личности, која
почиње да се примењује од 25. маја ове године и хоће ли обезбедити
сва права и унапредити заштиту личних података, који су послови
будућности за које је потребно припремати децу током школовања
и које нам намеће брзи развој нових технологија, неке су од тема о
којима пишемо у овом броју.
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Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

У Привредној комори Србије презентовани јавни позиви НСЗ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
„Циљ јавних позива је пружање подршке у запошљавању, која је првенствено усмерена
на теже запошљива лица, кроз разне програме и мере“, истакла је Весна Живковић
Костић, начелница Oдељења за програме запошљавања и предузетништво у НСЗ
У просторијама Привредне коморе Србије одржана је презентација „Извори финансирања за предузетнике – представљање јавних
позива Националне службе за запошљавање намењено послодавцима за доделу субвенција за запошљавање у 2018. години“, са циљем
подстицања новог запошљавања и побољшања конкурентности предузетника у наредном периоду.
Присутне послодавце поздравили су у име Привредне коморе
Србије в.д. директора Александар Поповић и Бранислава Симанић,
директорка Сектора за предузетништво ПКС, која је истакла да је у
току реализација пројекта отварања посебних шалтера Привредне
коморе Београд у градским општинама, како би грађани на лакши и
бржи начин долазили до информација које су неопходне за успешно
бављење предузетништвом.
„Пракса показује да је интересовање за јавне позиве које спроводи НСЗ из године у годину све веће. Позивам предузетнике да се
укључе у реализацију јавних позива и конкуришу за субвенције за
запошљавање нових радника. Посебно бих истакао и велико интересовање за програм самозапошљавања, којим подстичемо предузетнике да се определе за самостално обављање делатности, као и Јавни
позив за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом
које се запошљавају под посебним условима и Јавни позив за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства. Скренуо
бих пажњу да и даље велики број привредника плаћа пенале, зато
што имају више од 20 запослених, а немају у радном односу особу са
инвалидитетом“, казао је директор Филијале за град Беорад Националне службе за запошљавање Добросав Марић.
Начелница Одељења за образовање и обуке у НСЗ Марчела Вуинац Обућина истакла је је значај и других програма, као што су обука
на захтев послодавца, стицање практичних знања за неквалификова-

на лица, технолошке вишкове и дугорочно незапослене - дуже од 18
месеци и стручна пракса, која подразумева стручно оспособљавање
незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање. „У ове програме укључују се лица која се први пут
оспособљавају за занимање за које су стекла одређени ниво образовања“, нагласила је Вуинац Обућина.
Још једна у низу презентација јавних позива коју у сарадњи са
ПКС организује НСЗ била је изузетно посећена. Више од 50 предузетника добило је од стручних сарадника НСЗ одговоре на питања како
да унапреде своје пословање кроз добро планирање нових запошљавања, уз финансијску и саветодавну подршку Националне службе.
К. Јовичин

Најава

ПРОЛЕЋНИ САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
До краја априла очекују нас још три сајма запошљавања у организацији Националне службе за запошљавање. У четвртак, 26. априла у
Бору (СЦ „Бор“), двадесет послодаваца понудиће око 80 слободних радних места, а НСЗ ће током сајма презентовати своје услуге за кориснике и
послодавце. Истог дана у Новом Пазару, у сали Дома омладине, на сајму ће више од 30 послодаваца понудити око 200 слободних радних места,
највише у областима производње обуће и намештаја, угоститељства, грађевинарства, комерцијале, трговине и административних услуга.
У Прибоју и Врању организују се сајмови запошљавања 27. априла. Филијала Пријепоље у Хотелу „Лим“ организује сајам за који се пријавило око 25 послодаваца са 150 радних места, док ће се у Спортској хали „Врање“ представити 23 послодавца.
Сајмови запошљавања добра су прилика за оне који траже посао да ступе у контакт и представе се већем броју послодаваца на једном
месту, а послодавци да пронађу праве кандидате за послове које нуде.
Препорука незапосленима је да понесу више примерака своје радне биографије.

Обуке за незапослене

КОНКУРЕНТНИЈИ НА ТРЖИШТУ РАДА
Општина Раковица и Национална служба за запошљавање - Филијала Раковица покренуле су обуке из енглеског језика и информатичке
обуке за незапослене пријављене на евиденцију НСЗ. Око 25 заинтересованих полазника имаће 30 часова енглеског језика, а предавања ће
држати професори енглеског језика запослени у Гимназији „Патријарх Павле“. На истом месту биће и бесплатна обука за информатику и то за
20 незапослених. По завршетку обуке полазници ће добити сертификате, чиме ће обогатити своју радну биографију и постати конкурентнији
на тржишту рада.
Председник Градске општине Раковица Владан Коцић поручио је полазницима да је осим сертификата веома важно знање које се стекне
на оваквим обукама и подсетио да су обуке само једна од многобројних активности које ова општина спроводи у сарадњи са Националном
службом за запошљавање како би помогли незапосленима да лакше нађу посао.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Увођење дуалног образовања у Србији

ДРУШТВО ЗАСНОВАНО НА ЗНАЊУ
У дуалном систему неопходно је обезбедити аспект подстицања креативног и идејног
приступа који би дао смисао и начинио синтезу између стечене теорије и праксе, односно
који би ученике усмерио у правцу креативног обједињавања стечених знања, али и
усмеравања својих знања и искустава у слободно одабране области интересовања
„Програм дуалног образовања тренутно се спроводи у сарадњи
са 205 компанија, ове школске године успостављен је у 128 средњих
школа у Србији и обухвата више од 4.500 ученика“, рекла је премијерка Ана Брнабић на корпоративној конференцији „Образовање у Србији - послови за будућност“, која је одржана 12. априла у Београду.
Тренутно се програм налази у пилот-фази, а од школске 2019/2020.
улази у званични систем образовања Републике Србије.
Шта је заправо дуално образовање? Дуални модел стручног образовања је систем едукације у којем ученици стручних школа похађају део наставе редовно у школи, док остатак времена проводе на
стручној пракси која се одвија у различитим предузећима. Мало старије генерације ће се сетити да је сличан концепт постојао и раније
за време СФРЈ.
Дуално образовање по закону представља део система средњег
образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у
школи и кроз практичан рад код послодавца, стичу, усавршавају и
изграђују знања, вештине и способности и ставови (компетенције), у
складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе
и учења или укратко - теорија у школама, а пракса код послодавца.

Историјат дуалног образовања
Концепт дуалног образовања као школског система настао је у
Немачкој, Аустрији и Швајцарској шездесетих година двадесетог
века. У Немачкој се систем дуалног образовања доводи у везу са Законом о стручном оспособљавању из 1969. године, који је уредио до
тада разнолику праксу обука на радном месту које су организовала
разна еснафска удружења широм Немачке. Овим законом извршена
је стандардизација обука ученика и запослених за територију целе
Немачке. Систем дуалног образовања је допуњен сетом реформских
мера у 2005. години, тако да данас ученици, студенти и они који траже преквалификацију могу да се пријаве за једно од 356 занимања
за које се врши образовање, попут вариоца, лакирера, пекара, зидара
пећи, асистента лекара, рачуновође, итд.
У Републици Аустрији систем дуалног образовања је везан пре
свега за привреду и Привредну комору Аустрије и осмишљен тако да
првенствено служи послодавцима који за себе траже квалификовану
радну снагу и врло су заинтересовани да укључе ученике као практиканте и будуће запослене. Управо је та посебност аустријског образовног система очита у уској повезаности између привреде и образовања. Оваква врста образовања, уско повезана са праксом, корисна је
не само за ученике у привреди, већ и за апсолвенте виших занатских
школа, факултета и универзитета.
Дуално образовање у Швајцарској, поред самог образовања ученика, карактерише као и у Аустрији повезаност са системом тржишта
рада, односно са системом активних мера запошљавања, којима се
друштво брине да они који су незапослени добију прилику да нађу
посао. У оквиру активних мера запошљавања је и обука на радном
месту. Службе за подршку незапослених у Швајцарској обично финансирају овакве обуке по предузећима, а да би се фирма квалификовала за ову врсту државне помоћи, мора само доказати да има квалификованог ментора који знање може пренети стручно и ефикасно. За
већину фирми ово није проблем, јер учествују у систему формалног
дуалног образовања кроз који добијају и обуке за ментора. Предност
овог система је што програми обуке у већини случајева већ постоје,
јер су развијени за потребе формалног образовног система. Праве их
струковна удружења, док се држава само брине о њиховом квалитету.
Поред класичних профитних предузећа, овај метод обуке на радном месту нарочито је популаран у социјалним предузећима, чији
је циљ да помажу младима из социјално угрожених категорија или
специфичних социјалних група, као што су млади емигранти или
млади преступници, да се што пре оспособе за самосталан и продуктиван живот у Швајцарској. Оваква предузећа су временом постала
важна карика у ланцу социјалне бриге за младе и радо користе обуке
на радном месту за економско оснаживање младих и социјално угрожених категорија становништва.
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Швајцарско искуство показало је да обуке на радном месту ван
формалног школског система, као активна мера запошљавања, могу
надоместити недостатке тржишта рада и створити основне предуслове за одрживи развој економије и истовремено позитивно утицати
на смањење незапослености код младих.
Као доказ оправданости овог вида образовног система може да се
узме и пример Јужне Кореје, која се у циљу смањења незапослености
младих, као тада горућег проблема, након анализа случаја Немачке,
Аустрије и Швајцарске одлучила на реформу система образовања и
успела након имплементације да реши стопу незапослености младих
са једне стране, али и да подигне продуктивност целе јужнокорејске
привреде стварањем квалификоване и стручне радне снаге.

Визија реформе образовања у Србији
На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије истакнуто је да је основни циљ савремених образовних система, па и система у Србији, развој компетентних ученика и будућих грађана, стручњака и предузетника, а визија друштва
заснованог на знању је визија друштва компетентних људи, чије су
идеје, иновације и знање основни покретач развоја. Министарство
предлаже реформу у два правца - развој предузетништва и дуалног
образовања.
Напредно друштво се темељи на предузимљивим људима и предузетничкој активности. Све већа аутоматизација производње, непредвидивост будућих занимања и кретања у свету рада, као и променљивост потреба за услугама и производима, указују на то да ће
област људске креативности и иновативности бити један од главних
стубова компетитивних привреда.
Овакав контекст живота и рада захтева другачији приступ образовању и постепено напуштање принципа преношења предметно фрагментисаних знања. Развијање компетенција, односно оспособљавање
ученика да знања стечена у школи користе у сложеним условима живота и рада, постало је основно полазиште савремене наставе и учења.
Концепт целожовотног учења заједнички је именитељ образовних политика свих развијених земаља света и Европске уније, док
је предузетништво један од основних ослонаца за остварење тог
концепта. Министарство сматра да је у процесу основношколског и
средњошколског образовања неопходно спровести систем међупредметног концепта, који укључује повезивање садржаја из различитих области. У Србији је тренутно могуће спровести два модела дуалног приступа образовању. Први је међупредметно дуално образовање
које би се спроводило још од основне школе и обухватило сву децу у
систему образовања, а други дуално образовање усмерено ка пракси
која се одвија у привредним субјектима.
У дуалном систему неопходно је обезбедити аспект подстицања
креативног и идејног приступа који би дао смисао и начинио синтезу
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

СР Немачка и дуално образовање

НИКО НЕЋЕ У КУВАРЕ

Према истраживању „Дојче велеа“, а на основу извештаја немачке владе за ову област, стопа осипања током стручног школовања је тренутно веома велика - више од четвртине младих га прекида.
Према извештају који се односи на последњу генерацију ученика у привреди, 2016. године је пре времена прекинуто 146.000 уговора о
стручној обуци. Изражено у процентима то је 25,8 одсто. Највећи проценат оних који прекидају стручну обуку је међу будућим стручњацима
за безбедност - 50,6 одсто.
Слична стопа напуштања је и на школовању за занимања као што су кувар или стручно лице за ресторане - скоро сваки други одлази пре
завршног испита. Ситуација је сасвим другачија код младих који желе да постану професионалци у администрацији - само њих 4,1 одсто прекида школовање. Реагујући на ове податке, Савез немачких синдиката (DGB) посебно истиче једну ствар - што је нижа надокнада за ученике
у привреди, више су и стопе осипања.
У извештају се наводе разлози младих који су прекинули обуку: сукоби са менторима, лоша обука, неповољни услови рада и погрешне представе о послу. С друге стране, фирме које су вршиле обуку навеле су као разлоге претежно лош учинак младих на обуци и лошу мотивисаност
или интегрисаност у пословно окружење.
Једно од најважнијих питања о којем се расправља у вези са стручним школовањем је питање новчане накнаде и да ли младе по сваку цену,
односно већом накнадом, треба привући занимањима где ће касније ионако имати ниска примања, а тиме и пензије?
Пекари, месари, фризери, цвећари, молери и лакери, продавци прехрамбених производа - у овим занимањама се зарађује најмање, па је и интересовање за обуку сходно томе. Посебан феномен представљају будуће фризерке и фризери. За то занимање постоји велико интересовање,
мада је накнада за време стручне обуке међу најнижима: само 406 евра месечно у првој години. Грађевински механичари у првој години обуке
на западу добијају 975 евра, а на истоку 958 евра. И многа друга техничка и комерцијално-рачуноводствена занимања су у сличним сферама.
Све више фирми не обучава младе људе, иако би на то имале право. Посебно мале фирме немају интересената и због тога се повлаче из
програма за обуку. Новина је да су избеглице све присутније на тржишту за ову врсту образовања. Савезна агенција за запошљавање извештава да је 2017. имала више од 26.000 заинтересованих међу избеглицама, а њих око 9.500 је почело са обуком. Извор: Дојче веле

између стечене теорије и праксе, односно који би ученике усмерио у
правцу креативног обједињавања стечених знања, али и усмеравања
својих знања и искустава у слободно одабране области интересовања.
Такође, у нашем образовном систему неопходно је дефинисати
појам предузетничког учења, у коме ученици стичу широк спектар
компетенција које могу да имају и ширу индивидуалну, друштвену
и економску корист, јер стечене компетенције могу да се примене у
сваком аспекту живота и током читавог живота.
Предузетничко учење у формалном образовању развија знања,
вештине и ставове предузетништва као начина мишљења и деловања. У овом случају говоримо о развоју предузетничке кључне компетенције из перспективе свих предмета. Предузетничка компетенција, односно компетенција за иницијативност и предузетништво,
препозната је као једна од кључних компетенција како на нивоу земаља Европске уније, тако и у региону и Србији. Она мора бити део
целоживотног учења и у формалном образовању се развија током
целог школовања и утиче на све каријерне опције.
Према Закону о дуалном образовању, обим учења кроз рад износи најмање 20%, а највише 80% од укупног броја часова стручних
предмета, у складу са одговарајућим планом и програмом наставе
и учења. Закон предвиђа постојање инструктора, лица запосленог
код послодавца, које непосредно обезбеђује да се током учења кроз
рад реализују садржаји прописани планом и програмом наставе и
учења и одговорно је да ученици стекну компетенције прописане
стандардом квалификација. Инструктор је дужан да прође обуку и
добије лиценцу за рад коју издаје Привредна комора Србије, која има
битну улогу у спровођењу дуалног образовања, јер представља спону
између образовања и привреде, због чега је при Привредној комори
основан Центар за дуално образовање.
Мирјана Ковачевић, из Центра за дуално образовање Привредне
коморе Србије, истиче да и компаније и ђаци и школе имају вишесБесплатна публикација о запошљавању

труке користи од дуалног образовања. „Компаније су добиле запослене са компетенцијама потребним за одређене послове. Ученици су
лакше усвајали нова знања и на тај начин више и брже напредовали
него у класичном моделу стручног образовања“, каже Ковачевићева.
Учење кроз рад реализује се у складу са школским календаром
током школске године, у периоду од 8 до 20 часова, најдуже шест сати
дневно, односно 30 сати недељно, у складу с планом и програмом
наставе и учења. Такође, Закон о дуалном образовању предвиђа да
ће ученици средњих стручних школа у оквиру школског програма
радити код послодавца до шест сати дневно и примати накнаду најмање 70 одсто минималне зараде, што сада износи 91 динар по сату.
Јавна расправа која је претходила Закону о дуалном образовању
била је веома бурна, јер неки представници синдиката и невладиних
организација сматрају да овај закон омогућава експлоатацију рада
ђака. Међутим, приликом доношења самог закона таква могућност
је негирана од стране представника Владе Србије. Према закону, дуално образовање заснива се на обавези свих учесника да се руководе
најбољим интересом ученика и базирано је на принципима партнерства школе и послодавца, социјалног партнерства на локалном нивоу, професионалности, етичности, осигурању квалитета, каријерног
вођења и запошљивости, доступности, целоживотном учењу, праву
избора, проходности ка вишим нивоима образовања, усклађености са
потребама послодавца и тржишта рада и једнаких могућности за све.
Министар просвете Младен Шарчевић рекао је да је почетком
школске 2017/2018. године у Србији у процес дуалног образовања
било укључено око 80 школа, али да ће од следеће године оно бити
уведено у више од 100 школа.
,,Дуалним образовањем обухваћено је 19 образовних профила, а
оформили смо још 14, па ће од следеће школске године бити укупно
33 занимања у систему дуалног образовања. Радимо са секторима
из области грађевинарства, мехатронике, затим са ИТ примењеним
секторима, туризма, угоститељства и хотелијерства, јер су то све
гране које имају потребу за кадровима“, каже Шарчевић и додаје да
ученици за рад у компанијама добијају накнаду која се повећава из
године у годину, а зависи и од времена које ученик проводи на послу.
,,Променом закона ће се можда прећи и на то да се ученицима
плаћа и стаж за радно време које проведу у компанијама у склопу
дуалног образовања. Сада радимо на томе да видимо какво је интересовање привреде када је у питању високо образовање“, истакао је
министар Шарчевић.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић каже да велики број људи који су изашли из система формалног
образовања не поседује никаква практична знања која би била довољна да се брзо укључе у процес рада, због чега је било неопходно
успоставити чвршћу везу између потреба привреде и процеса образовања. Управо је дуално образовање тај први системски корак који
је Република Србија учинила у том правцу, а оно би дугорочно требало до доведе до решавања несклада понуде и тражње на тржишту
рада, као што је то био случај у Јужној Кореји. Надамо се најбољем.
Јадранко Матић
25.04.2018. | Број 774 |
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Финале националног предузетничког такмичења средњошколаца Србије

НАУЧИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Пуњачи за телефон који се пуне док ходамо, еколошке канте за смеће, мед у капсулама,
етно-туризам, комбиновани узгој воћа и поврћа - само су неки од производа и услуга
које су осмислили и направили средњошколци, млади предузетници,
који су покренули своје фирме
Финале Националног предузетничког такмичења средњошколаца Србије - НаПред, под слоганом Научи предузетништво, одржано је на Сцени „Стаменковић“ у Центру за културу „Влада Дивљан“ на
Палилули. На такмичењу се представило 16 ученичких тимова, који
су били најбољи на досадашњим надметањима широм Србије. Прво
место освојила је ученичка компанија из Новог Пазара „Honey bomb“,
која је осмислила мед у капсулама, друго место је освојила школа из
Ниша са пројектом „Константинове терме“, а треће место припало је
тиму из Смедерева, који је на такмичењу представио идеју о хотелу
„Сфентером“, који би унапредио туристичку понуду тог града.
Еколошке канте за смеће, мед у капсулама, етно-туризам, пуњачи за телефон који се пуне док ходамо, комбиновани узгој воћа и
поврћа - само су неки од производа и услуга које су осмислили и
направили средњошколци, млади предузетници, који су покренули
своје фирме. На оригиналан начин представили су своје идеје и производе на финалном такмичењу у Београду и спремно одговарали на
питања жирија о финансијама, маркетиншком плану, проблемима и
конкуренцији. Ово је свакако сјајан увод не само у предузетништво,
већ и у друга занимања којима ће се ови млади људи бавити.
Под слоганом „Научи предузетништво“ овај пројекат је реализован у 17 градова и општина у Србији, у 51 средњој школи. Обуке
је прошло више од 2.500 средњошколаца, а њих 700 се укључило са
менторима-професорима у пројекат и такмичења. Сви ученици који
су прошли програм добили су сертификат о неформалном образовању, који ће указати будућим послодавцима да су се поред редовне
школе и додатно усавршавали.
До сада су на такмичењима учествовала 124 ученичка тима, а на
финалном, на Сцени „Стаменковић“ у Центру за културу „Влада Дивљан“
на Палилули, представило се шеснаест тимова, који су освојили прво

ПРОГРАМ „УЧЕНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ“
Сваке године више од 300.000 европских средњошколаца прође
кроз искуство вођења свог бизниса и то помоћу образовног програма „Ученичка компанија“. Све ученичке компаније које се оснују
у Европи имају прилику да се такмиче на локалним, регионалним
и националним такмичењима, а најбољи међу њима учествују
на европском финалу, које сваког јула организује мрежа „Junior
Achievement“, у једној од земаља чланица.
Овај највећи догађај у области предузетничког образовања у Европи биће одржан од 16. до 19. јула на различитим локацијама у
Београду, а очекује се присуство више од 500 гостију из 36 земаља,
као и високих српских званичника који ће дати своју подршку промоцији предузетничког духа младих. Србија ће свог представника
изабрати у мају, када ће се на националном финалу окупити победници регионалних такмичења ученичких компанија. Сваке године у нашој земљи оснује се више од 100 оваквих компанија, иако
би у идеалној ситуацији, и по препоруци Европске комисије, сваки
ученик средње школе требало да има барем једну предузетничку
активност током свог школовања.
Упркос недовољној заступљености ученичких компанија у Србији,
наши средњошколци показали су да се по предузетничким вештинама не разликују од својих европских вршњака. Тако су се претходних година на европским финалима истакли млади Крагујевчани са паметним кошницама, нишки средњошколци са смесама
за еколошке графите, ученици из Ариља са комплетима за кућно
узгајање биљака...
Долазак најбољих европских ученичких компанија у Србију утицаће на подизање свести о значају предузетничког образовања у
нашој земљи.
Извор: www.bizlife.rs
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Национално предузетничко такмичење
средњошколаца Србије – „НаПред“
организује се другу годину заредом, а како
кажу организатори, план је да следеће
године постане међународно такмичење
у сарадњи са школама
из земаља у окружењу
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место на општинским и градским такмичењима. Они су показали своја
знања из предузетништва, продајне вештине, аутентичност производа или услуге, али и спретност у вођењу и организовању бизниса, а за
најбоље су обезбеђене вредне награде.
Четворочлани тим из Економско-трговинске школе из Смедерева представио је идеју реновирања старог хотела у том граду. Како
кажу, у склопу хотела биле би изграђене етно-еко кућице, а туристичку понуду обогатили би разноврсним садржајима. Слажу се да је
обука за припрему бизнис плана и презентације била одлична и да
су имали добру сарадњу са ментором.
Слично искуство има и ученички тим из Гимназије у Новом Пазару, који је направио растворљиве капсуле меда. Кажу да су идеју
добили док су пили чај у кафеу, када су умазали прсте медом и решили да пробају да мед упакују на другачији начин, а мисле да је идеја
врло примењива и остварива на тржишту.
Тим Економско-трговинске школе из Пријепоља представио је
на такмичењу компанију „Чај за двоје“, у којој се праве паковања за
испијање чаја у друштву уз разговор. До идеје су дошли након анкете
међу младима, који су рекли да чај ретко када пију због укуса или
из задовољства, па су решили да им понуде нешто ново и другачије.
Кажу и да планирају да се касније баве предузетништвом.
Национално предузетничко такмичење средњошколаца Србије
– „НаПред“ покренула је прошле године Висока школа за пословну
економију и предузетништво из Београда у сарадњи са Развојном
агенцијом Србије, а пројекат је подржала и Привредна комора Србије.
Душан Цогољевић, власник школе, сматра да би деца предузетништво требало да уче још у основној школи и да до краја средње
већ имају довољно знања у тој области, јер је, како каже, будућност
Србије у малим бизнисима. „Ово такмичење организујемо други пут
и велико је интересовање. Жеља нам је да следеће године изађемо
ван оквира наше земље и да сарађујемо са школама у Мађарској, Румунији, Македонији и Црној Гори. Овај пројекат треба да буде трајног
карактера”, истиче Цогољевић.
Бранислава Симанић, директорка Сектора предузетништва ПКС
и председница жирија на такмичењу, истакла је да је веома важно
да се код младих развија предузетнички дух и да стекну неопходна

ЂАЦИ МОГУ ДА ИМАЈУ ФИРМУ
Нови просветни закони предвидели су да све школе могу да оснују
задруге и да оне много лакше функционишу него раније. Управо је
израђен и Правилник о школским задругама, који би ускоро требало да буде и усвојен. Правилником је предвиђено да школе могу да
оснују задруге, како би развијале ваннаставне активности и предузетнички дух ученика. Задруге функционишу као право правно
лице - имају оснивачки акт, руководиоце, уписују се у посебан регистар који ће водити Агенција за привредне регистре. Задругари могу да буду особе запослене у школи, ученици и родитељи, а
задругом управљају скупштина, управни одбор и директор. У Министарству просвете објашњавају да ученичка задруга може да се
бави производњом, услужним делатностима, друштвено корисним
или хуманитарним радом.
Извор: www.novosti.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

ГОДИНА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Програм „Ученичка компанија“ део је пројекта Владе Републике
Србије „Година предузетништва“. Пројекат спроводи Министарство
привреде, а Европска комисија га је означила као најбољи модел
предузетничког образовања за ученике средњих школа. Тај програм, који је заснован на принципу учење кроз рад, омогућава
средњошколцима да оснују, развијају и затворе своју компанију у
току једне школске године. То је један од програма предузетничког
образовања светске мреже „Junior Achievement“, који се спроводи
широм света, а у нашој земљи за то је задужена организација „Достигнућа младих у Србији“. Програм је бесплатан како за ученике
тако и за наставнике и траје преко целе школске године.

Под слоганом „Научи предузетништво“
пројекат развоја предузетништва
код младих је реализован у 17 градова и
општина у Србији и то у 51 средњој школи.
Обуке је прошло више од 2.500
средњошколаца, који су све време имали
помоћ и подршку ментора-професора
знања о покретању сопственог бизниса. „ПКС снажно подржава развој предузетништва у нашој земљи и због тога смо и пријатељи овог
пројекта за унапређење омладинског предузетништва. Надам се да
ће ово такмичење дати подстрек младима да се активније укључе у
предузетништво“, каже Бранислава.
У оквиру пројекта, а од почетка до краја, од саме идеје до финалног производа, ученички тимови имали су подршку и помоћ професора-ментора, који су их водили кроз читав процес развоја пословне
идеје. Програм тренинга и обука обухватао је детаљну припрему
ученика, који су имали мотивационе тренинге из предузетничких
вештина, обучавани су како да израде бизнис план и да га на прави
начин презентују потенцијалним инвеститорима.
Бројни жири, који су чинили представници успешних компанија,
банака и предузетници, на финалном такмичењу помно је пратио
презентације, а највише се ценила креативност, оригиналност, квалитет идеје и убедљивост у наступу, али и поузданост бизнис плана
и могућности реализације и опстанка на тржишту. Ђаци су показали
изузетан тимски дух, што је такође био један од важних критеријума
за оцењивање.
Будућим младим предузетницима желимо да њихове идеје једног дана заиста буду на тржишту и нађу пут до бројних купаца.
Јелена Бајевић
25.04.2018. | Број 774 |
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Презентација Опште уредбе ЕУ о заштити података о личности

СТРОГА КОНТРОЛА ИНФОРМАЦИЈА
Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио је рекао да су дигитални развој,
глобализација и размена података нешто чему се на нивоу ЕУ тежило и у
прошлости, али да данас ситуација више није иста, те је из тог разлога потребна
уредба која ће контролисати информације од јавног значаја

Фото: Танјуг

У

организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и уз подршку Амбасаде Краљевине Норвешке, у Београду
је 17. и 18. априла одржана Међународна
конференција „Општа уредба ЕУ о заштити
података о личности“.
У уводном обраћању, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности Родољуб Шабић је истакао да је
Општа уредба ЕУ о заштити података о личности, која ће почети да се примењује од 25.
маја у земљама чланицама ЕУ, дуго очекиван
симбол отпора тренду задирања у приватност.
„Овим документом ће се успоставити
стандард за заштиту података и нов квалитет за заштиту личности, који и Србија прати, али нажалост не довољно брзо. Доста је
времена потрошено, а да нису обезбеђене
ни елементарне претпоставке, које ће бити

неопходне за све оне који желе да раде или
сарађују са тржиштем ЕУ“, поручио је Шабић.
У име Норвешке обратио се амбасадор
Арне Санес Бјорнстад, који је навео да је у данашње време веома значајно, чак и неопходно,
посебно водити рачуна о службама које брину
о безбедности, те избегавати услове који ће
довести до тоталитаризма у пословном окружењу.
„Ми сви желимо да заштитимо своје животе, да не морамо обавештавати нашу владу, послодавца, нити било кога где смо и шта
радимо, али ако одете негде на путовање и
извршите плаћање кредитном картицом, све
то може да буде преузето, објављено и да
постане јавно“, истакао је Бјорнстад и додао
да постоје и прописи који се примењују против тога и веома је важно да се ти прописи
користе на националном нивоу, али и на нивоу ЕУ, како би се заштитили подаци.

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАЖЕ НОВУ РЕГУЛАТИВУ
Право на заштиту података о личности је једно од основних људских права и примена
ГДПР, како се очекује, промениће и унапредити ту заштиту. С обзиром да је Србија у процесу преговарања за приступање ЕУ и да је у преговарачком Поглављу 23, које третира
област правосуђа, слободе и сигурности, посебна пажња посвећена управо заштити података о личности, јасно је да наша земља мора да буде спремна да постане део заједничког система и да усагласи законе са законодавством ЕУ.
Ново време доноси нове бизнис моделе, па је тако и када је реч о личним подацима и
њиховој заштити, посебно када се у обзир узме невероватан развој информационих технологија, који носи бројне предности, али и опасности, посебно када је реч о безбедности
и заштити података.
Нова регулатива обухвата и нове технологије, попут мобилних апликација или друштвених
мрежа, а како је најављено, казне за непоштовање нових правила су огромне, па је врло
важно да организације на време усагласе своје пословање. ГДПР прописује бројне обавезе
за компаније и друга лица која рукују подацима о личности. Пре свега, подаци могу да се
обрађују само у складу са законом, у предвиђене и дозвољене сврхе, а неопходно је да буду
тачни и сигурни, као и да се морају уништити када више не буду потребни.
Ј.Бајевић
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Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио је рекао да су дигитални развој, глобализација и размена података нешто чему се на
нивоу ЕУ тежило и у прошлости, али да данас
ситуација више није иста, те је из тог разлога
потребна уредба која ће контролисати информације од јавног значаја.
Заменица шефа Делегације ЕУ у Србији
Матеја Норчич Штамцар навела је да су
данас, у време савремене комуникационе
технологије, информације доступне ширим
масама, те да се деле на разне начине путем
интернета. Самим тим може да дође до разних врста злоупотребе, што нас наводи на закључак да је неопходно наћи начине како би
се она спречила.
„Настојимо да побољшамо заштиту података у Србији, што је повезано са поглављима
23 и 24 Споразума о придруживању ЕУ, а од
значаја је за напредак Србије у процесу преговора о приступању Унији“, наводи Норчич
Штамцар.
Заменица шефа Канцеларије Савета Европе у Београду Ирина Сахакијан Ветер је
том приликом истакла да је одговарајућа
заштита података неопходна за функционисање демократског друштва уопште.
Након уводних обраћања уследило је
8 панела са крајњим извештајем, где су сви
присутни у дискусији са стручним предавачима могли до танчина да се упознају са
Општом уредбом ЕУ о заштити података
о личности (ГДПР), о томе шта нам доноси
Уредба, о правима појединаца, лицима за
заштиту података о личности, као и о поступању у случају повреде заштите података о
личности. Такође, учесници су се информисали о моделима усаглашавања руковања
Уредбом, о утицајима Уредбе ван ЕУ, о обавезама надлежног органа за заштиту података и интегрисаној приватности, где је кроз
студију случаја јасно приказана намена ове
уредбе.
Бранка Чулић / Тамара Сарић
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр.,
64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана
4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних
санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-2851/2018 од 27. марта
2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција,
Немањина 22-24, Београд
Радно место које се попуњава:
II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1. Радно место лекар специјалиста
неуропсихијатар или психијатар

- 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 -заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси:
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

у Групи „Ц“ за обавезно лечење алкохоличара
у Одсеку за спровођење мере обавезног
лечења алкохоличара и наркомана, у Служби
за здравствену заштиту, звање самостални
саветник
1 извршилац

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области медицинске науке на академским интегрисаним, специјалистичким студијама у
обиму од најмање 420 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштите, положен специјалистички испит из
неуропсихијатрије или психијатрије и најмање пет година
радног искуства на истим или одговарајућим пословима.

IV 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
шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
здравствене заштите из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Бачванска 14
III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса и број телефона);
- 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 за стручну спрему која је наведена у условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној
дужности (не старије од 30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области здравствене заштите
или државном стручном испиту (у складу са чланом 101
Закона о државним службеницима, државни стручни
испит нису дужни да полажу државни службеници који су
здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да
полажу или су положили стручни испит у области здравствене заштите;
- доказ о положеном специјалистичком испиту из неуропсихијатрије или психијатрије у оригиналу или овереној фотокопији;
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Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253
став 4 Закона о извршења кривичних санкција (,, Службени гласник РС“, број 55/14) прописано је да се у радни
однос у Управи не може примити лице које је осуђено због
кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице
које је осуђено на безусловну казна затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у просторијама Специјалне
затворске болнице у Београду, Бачванска 14, Београд.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на
контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у
својим пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић, тел: 011/363-11-93.
IX Трајање радног односа: За наведено радно место
радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или суду или од стране јавног бележника биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254. Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних
санкција, интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји: Републички
секретаријат за јавне политике, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Заменик директора Републичког
секретаријата за јавне политике положај у другој групи
Опис послова: обавља послове у складу са законом у
оквиру овлашћења која му одреди директор Секретаријата; остварује сарадњу са другим органима и организацијама; замењује директора ако је одсутан или спречен;
обавља и друге послове из делокруга Секретаријата које
одреди директор.
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;
најмање девет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Републичког секретаријата за
јавне политике; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Влајковићева 10

2. Помоћник директора руководилац Сектора за обезбеђење
квалитета јавних политика у
Републичком секретаријату за јавне
политике - положај у трећој групи
Опис послова: руководи, планира и организује рад у
Сектору; унапређује, усмерава и надзире рад државних
службеника у Сектору; остварује сарадњу са другим орга-
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нима и организацијама; обавља најсложеније послове из
делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу
заменика директора и директора.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Дуња Даниловић тел.
011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

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;
најмање девет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.

У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за обезбеђење квалитета
јавних политика у Републичком секретаријату за јавне
политике; стручна оспособљеност за рад на положају и
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Влајковићева 10.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима достављају
уверење о положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит може да
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави
полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од
могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање
кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни
конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја
за који се подноси пријава)”.

Бесплатна публикација о запошљавању

Овај оглас објављује се на интернет страници Републичког секретаријата за јавне политике, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се
попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски
род лица на које се односе.
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17) члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51
број: 112-2822/2018 од 27. марта 2018. године, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ СА
ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
I Орган у коме се радно место попуњава: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике
Србије, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
II Радно место које се попуњава:

Радно место за праћење потреба
организација цивилног друштва

Одсек за планирање и стварање подстицајног
окружења за развој цивилног друштва, звањe
млађи саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: прикупља информације и податке за израду препорука и других аката које
доноси Канцеларија; прикупља предлоге и иницијативе
упућене од стране организација цивилног друштва; води
евиденцију о предлозима и иницијативама упућеним од
стране организација цивилног друштва; прати и припрема информације о европским мрежама и платформама релевантним за организације цивилног друштва
у Србији; прикупља информације и податке о сарадњи
организација цивилног друштва са органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе;
прати механизме сарадње других државних органа са
организацијама цивилног друштва; води базу података
о структури цивилног друштва у Србији; води евиденцију
о примерима добре праксе у сарадњи јавног, приватног
и цивилног сектора; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: 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; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима; познавање енглеског језика;
знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Зaкoна o удружeњимa и Зaкoна o зaдужбинaмa и фoндaциjaмa - тeст знaњa; пoзнaвaњe кaрaктeристикa цивилнoг
друштвa - усмeнo; пoзнaвaњe eнглeскoг jeзикa - усмeнo;
знaњe рaдa нa рaчунaру - прaктичним рaдoм нa рaчунaру;
вeштинe кoмуникaциje - усмeнo.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија
за сарадњу са цивилним друштвом, Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милена Бановић, контакт телефон 011/311-38-59.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и
у којем периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на адреси: www.suk.gov.rs, у делу „Документи-Обрасци“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: Радни однос заснива се на
неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама
Палате “Србија”, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, у просторијама Службе за управљање кадровима II
спрат и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
I спрат, почев од 14. маја 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве
телефона) које наведу у својим пријавама.
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Администрација и управа
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рани
однос у државном органу подлежу пробном раду од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом: www.
civilnodrustvo.gov.rs, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
На основу чланова 47, 48, 54. и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике
Србије” број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17), чланова 17, 18, 20 и 21 Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник Републике Србије” број 41/07 и 109/09), Правилника о попуњавању извршилачких радних места у
јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике
Србије” број 43/10), члана 13 тачка 3.1. и тачка 3.2.
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Трећем основном јавном тужилаштву у
Београду А.бр.353/15 од 21.01.2016. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 - број 112-3844/2017 од 27.04.2017.
године, Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 - број 112-7091/2017
од 01.08.2017. године, Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 - број
112-8049/2017 од 29.08.2017. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса у Трећем основном јавном
тужилаштву у Београду А број 189/18 од 20.04.2018.
године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У ТРЕЋЕМ ОСНОВНОМ
ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Треће
основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 16
II Радна места које се попуњавају:

1) Радно место тужилачки помоћник
- виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник
3 извршиоца

Опис послова: виши тужилачки сарадник помаже јавном
тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску
праксу, израђује тужилачке акте, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши под надзором и по упутствима
јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове
предвиђене законом и другим прописима.
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 правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци
након положеног правосудног испита и познавање рада
на рачунару.
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2) Радно место тужилачки помоћник
- тужилачки сарадник у звању
саветник
2 извршиоца

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику
јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености,
прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и
изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног
тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове мање
сложености предвиђене законом и другим прописима.
Услови за рад на радном месту тужилачки сарадника у звању саветника: 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, специјалстичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.
III Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45
став 1 Закона о државним службеницима).
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: Конкурсна комисија ће у изборном поступку, усмено, на основу
обављеног разговора са кандидатима, проверити стручну
оспосбљеност, знања и вештине кандидата за обављање
послова. Оспособљеност и знање кандидата провераваће
се из области организације и рада јавног тужилаштва, са
освртом на акте којима је регулисан положај јавног тужилаштва у Републици Србији, познавање појединих института кривичног и кривично процесног права.
Вештине кандидата вреднују се на основу логичког резоновања и показане елоквенције те вештине комуникације:
• познавање Закона о јавном тужилаштву (“Службени гласник Републике Србије” број 116/2008, 104/2009, 101/2010,
78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда),
121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда),
117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), Кривичног законика (“Службени гласник Републике Србије”
број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009,
121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Законика о кривичном поступку (“Службени гласник Републике Србије” број
72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 )
- непосредно кроз разговор са кандидатима;
• познавање рада на рачунару - писаним тестом.
Место рада за сва радна места: Треће основно јавно
тужилаштво у Београду, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 16
IV Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места: Треће основно јавно тужилаштво у Београду,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења о јавном
конкурсу: заменик јавног тужиоца Јелена Савковић и
заменик јавног тужиоца Милица Стојанац Маретић, телефон 011/2018-286.

VI Општи услови за рад на радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс:
потписана пријава на конкурс са назнаком радног места
на које кандидат конкурише; лична и радна биографија;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест

месеци (не старије од 6 месеци); потврда да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа (само они
кандидати који су радили у државном органу); оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или oверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство); оверена фотокопија уверења
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.
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.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
X Изборни поступак: Кандидати за радна места чије су
пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеним радним местима, конкурсна комисија
ће накнадно обавестити, писаним путем, на адресе које су
навели у својим пријавама, телефоном или имејлом о времену и месту обављања разговора, ради провере стручне
оспособљености, знања и вештина, као и писмене провере познавања рада на рачунару.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу познавања рада на рачунару, конкурсна комисија ће на начин
описан у претходном ставу обавестити о времену и месту
разговора, ради провере других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.
НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос на
неодређено време. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се докумнетација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу
е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној табли Трећег основног јавног тужилаштва у Београду.

БОР
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Послови правне заштите имовинских
права и интереса Општине Неготин
УСЛОВИ: за правобраниоца може бити постављен
држављанин Републике Србије који испуњава опште
услове за рад у државним органима; који има стечено
високо образовање из научне области правних наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; правни факултет, који има положен правосудни испит, који је достојан
правобранилачке функције; који има најмање 6 година
радног искутва у правној струци после положеног правосудног испита.
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Администрација и управа
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити следећу
документацију у оригиналу или овереној фотокопији:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету, доказ
о положеном правосудном испиту, доказ о радном
искуству, исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа, уверење
Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да кандидат није
под истрагом и да против њега није покренут кривични поступак. 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 Министарства
унутрашњих послова - полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Потребно је да кандидат, 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. Образац изјаве објављен је уз Јавни конкурс за постављање правобраниоца општине Неготин,
на интернет презентацији општине: www.negotin.rs.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
доставити у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на
јавни конкурс за постављање правобраниоца општине
Неготин”, на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Ч АЧ А К
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„НОВЕ ИДЕЈЕ“ ДОО ЧАЧАК

32103 Чачак, Драгослава Бојића 115

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 безбеднпсти 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 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

Бесплатна публикација о запошљавању

стручног испита; познавање рада на рачунару; познавање
енглеског језика; изражене комуникацијске способности.
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.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7
тел. 035/8870-603

Сарадник пописивач на терену

у циљу реализације пројекта Програм
реформе пореза на имовину- подршка
унапређењу администрирања пореза на
имовину и добре управе, у Одељењу локалне
пореске администрације, на одређено време
до 6 месеци
6 извршилаца

Позивају се сва лица са подручја општине Ћуприја која
су пријављена као незапослена у евиденцији Националне
службе за запошљавање да се у периоду од 25.04.2018 до
08.05.2018. године пријаве са потребном документацијом,
у времену од 08 до 15 часова, у Писарници Општинске
управе општине Ћуприја, у Улици 13. октобра 7. Пописивачи ће бити ангажовани у попису имовине пореских
обвезника на територији општине Ћуприја у вези и спровођења Пројекта „Општински економски развој у централној Србији 2018-2021 (Фаза 2)“.
УСЛОВИ: да је лице држављанин Републике Србије (за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности),
да има најмање 18 година (пунолетно лице), да има најмање средњи (IV) степен стручне спреме (оверена копија
дипломе), да добро познаје терен (да станује на територији
општине за коју се пријављује за пописивача), да против
лица није покренута истрага и није подигнута оптужница
(за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности). Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку су: да има читак рукопис,
вештину комуникације - усмено, знање рада на рачунару практични рад, познавање терена. По избору кандидата,
уговор о обављању привремених и повремених послова
биће потписан између Општине Ћуприја и сваког пописивача, у складу са важећим законима најдуже на период од
120 радних дана. Приликом одабира кандидата поштоваће
се принцип родне равноправности. Избор кандидата обавиће се по истеку позива који је оглашен на огласној табли
Општинске управе општине Ћуприја и на огласној табли
Националне службе за запошљавање, у листу „Послови“
Националне службе за запошљавање и веб-сајту Општине
Ћуприја. Детаљне информације могу се добити у периоду од 25.04.2018. до 08.05.2018 године, од 7.30 до 15.00
часова, у просторијама Локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја, у Улици 13. октобра 7
и на телефон: 035/8870-603.

ЛОЗНИЦ А
ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР “ВУК КАРАЏИЋ”
15303 Тршић, Вука Караџића бб
тел. 015/868-007

1. Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
УСЛОВИ: стечено високо образовање на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године, односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; обавезно
знање рада на рачунару и најмање пет година радног
искуства. Поред наведених посебних услова, кандидати
морају да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа у јавним установама: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да им раније није престајао радни
однос због теже повреде дужности на радном месту, да
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини
неподобним за рад у државним установама.

2. Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: високо образовањестечено на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005.године; обавезно знање рада на
рачунару и најмање три године радног искуства. Поред
наведених посебних услова, кандидати морају да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа у јавним установама: да су држављани Републике Србије, да
су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да
им раније није престајао радни однос због теже повреде
дужности на радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
кажњиво дело које га чини неподобним за рад у државним установама.

3. Рецепционер
више извршилаца

УСЛОВИ: стечено средње образовање, обавезно познавање рада на рачунару и одлично знање једног страног
језика (енглески или немачки). Поред наведених посебних услова, кандидати морају да испуњавају и опште
услове за заснивање радног односа у јавним установама:
да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да
имају општу здравствену способност, да им раније није
престајао радни однос због теже повреде дужности на
радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво
дело које га чини неподобним за рад у државним установама.

5. Спремачица
више извршилаца

УСЛОВИ: завршено основно образовање. Поред наведених посебних услова, кандидати морају да испуњавају
и опште услове за заснивање радног односа у јавним
установама: да су држављани Републике Србије, да су
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да
им раније није престајао радни однос због теже повреде
дужности на радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
кажњиво дело које га чини неподобним за рад у државним установама.

6. Домар-мајстор одржавања
УСЛОВИ: завршено средње образовање. Поред наведених посебних услова, кандидати морају да испуњавају
и опште услове за заснивање радног односа у јавним
установама: да су држављани Републике Србије, да су
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да
им раније није престајао радни однос због теже повреде
дужности на радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
кажњиво дело које га чини неподобним за рад у државним установама.
ОСТАЛО: Пријаве за пријем у радни однос подносе се
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву доставити следећу документацију: диплому о
завршеном средњем образовању; сертификат о стеченом знању страног језика; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење о општој
здравственој способности; уверење да кандидат није
под истрагом и да се против њега не води кривични
поступак; доказ о радном искуству. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се Образовно-културном центру “Вук Караџић”, Вука Караџића бб, 15303
Тршић, ковертиране са назнаком “За јавни конкурс”.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве
биће одбијене. Проверу знања страног језика радиће
стручна комисија.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
25.04.2018. | Број 774 |
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НИШ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА У СВОЈСТВУ
ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ У РАДНИ ОДНОС НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ПОПУНЕ
РАДНИХ МЕСТА У
I Назив установе Војске Србије у којој се врши
попуна радних места:

КОПНЕНА ВОЈСКА
ВП 1097 Ниш
Место службовања Ниш:

1. Референт уједно преводилац за
енглески језик
ВСС, 1 извршилац

Место службовања Бујановац:

2. Наставник енглеског језика
ВСС, 1 извршилац

Општи услови:
- 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 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.
Посебни услови
Радно место на редном броју 1 и 2:
- завршен филолошки факултет у четворогодишњем
трајању (240 ЕСПБ бодова), академско звање професор
енглеског језика и књижевности и
- пожељно радно искуство у струци.
II ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 10/12,
6/14, 23/15 и 30/17), 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 кандидатом (20% од укупног
броја бодова).
Са кандидатима који уђу у најужи избор конкурсна комисија обавиће разговор који се неће бодовати.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви докази и који испуњавају све услове за запослење на
радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене
установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су
навели у својим пријавама или путем мејла, на имејл-адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
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.
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Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни
однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30
дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“.
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: ВП 1097 Ниш, Милош Димитријевић, тел.
018/555-562.
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 1097 Ниш, Трг краља Александра бб, 18000
Ниш.
Поштом на адресу ВОЈНЕ ПОШТЕ у којој се налази радно
место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „За
јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити
у деловодству Војне поште у којој се налази радно место
за које кандидат подноси пријаву.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, имејл-адреса, редни број
радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
- диплому 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);
- исправе 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);
- 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.]
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која
је оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће
одбачене закључком.
Сагласно 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 кандидате који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад
за радни однос заснован на неодређено време траје 6
месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду
отказује се радни однос без права на новчану накнаду без
отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће 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 Војној пошти у којој кандидат подноси пријаву.
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.

ЗРЕЊАНИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВА ЦРЊА
23218 Нова Црња, ЈНА 113

Секретар месне заједнице
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, IV степен;
обавезно познавање српског и мађарског језика на нивоу
матерњег језика; најмање две године радног искуства
на сличним или истим пословима. Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава
и услове из члана 6 Закона о радним условима у државним органима: да је држављанин Републике Србије; да је
пунолетан; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; да
се не води истрага, да није поднет оптужни предлог за
кривична дела за која се гоњење предузима по службеној
дужности (издаје надлежни суд). Конкурс је отворен 15
радних дана од дана објављивања. Кандидати уз пријаву
прилажу следеће доказе: кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију радне књижице, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, фотокопију личне карте (или очитану), уверење
о некажњавању од стране МУП-а, уверење да нису под
истрагом (од стране надлежног суда). Документа не могу
бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат здравствено
уверење ће доставити накнадно. Сву комплетну документацију предати или послати у затвореној коверти на горенаведену адресу, са напоменом „За конкурс“.

ЈУ СРЦ „ЈЕДИНСТВО” НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Петра Драпшина 11-13

Директор установе

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Лице поред законом прописаних општих услова
треба да испуњава и следеће услове: 1) да је пунолетно и
пословно способно; 2) да је држављанин Републике Србије;
3) да поред општих услова предвиђених законом има вишу
стручну спрему - VI степен или лице стручњак у спорту,
које има средњу стручну спрему - V степен, 4) да има пет
година радног искуства на руководећим радним местима,
5) да познаје рад на рачунару (пословни пакет, интернет
претраживачи), 6) да поседује организационе способности,
7) да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државним
органима. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке
из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и
усменом провером односно на други одговарајући начин,
сходно потребама рада установе, у складу са важећим
прописима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Обавештења о конкурсу могу се
добити на телефон 023/771-148. Адреса на коју се подносе пријаве: Управни одбор ЈУ „СРЦ Јединство” Нови Бечеј,
23272 Нови Бечеј, Петра Драпшина 11-13, са назнаком
„Пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈУ СРЦ
Јединство Нови Бечеј - не отварати”. Пријава на конкурс
садржи: име и презима кандидата, датум и место рођења,
адресу становања; број телефона, имејл адресу; податке
о образовању; податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим
пословима. Уз пријаву на конкурс прилажу се: биографија;
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно
Закону о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр.
20/2009 и 145/2014); уверење о држављанству, не старије
од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса; диплома о стеченој стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство; уверење надлежног органа
да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника. Пријаве уз које
нису приложени тражени докази, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Словенији

Послодавац: Хотел „Леонардо“ д.о.о, Словенска Бистрица, Република Словенија

Кувар

Место рада: Словенска Бистрица, Република
Словенија, пробни рад 3 месеца
(на неодређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно место подразумева самостално кување
и припремање јела са изразитим смислом за креацију,
познавање трендова у кувању, поштовање хигијенских
основа по HACCP-у и друге послове у кухињи; могу да конкуришу сва лица са минимум завршеним двогодишњим
стручним образовањем (ПК); потребно је да лица имају
радно искуство самосталног рада у кухињи у трајању од
минимум три године (36 месеци).
ОСТАЛО: Запослени је од почетка рада социјално осигуран; висина зараде износи 1.200 евра (нето); запослени
сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Словеније; послодавац сноси трошкове приликом издавања радне дозволе и радне визе; послодавац обезбеђује
смештај, што подразумева једнокреветну собу са купатилом и исхрану у хотелу (3 оброка); рад је у сменама.
Потребна документација: радна биографија/CV, доказ
о радном искуству, диплома завршене средње/стручне
школе - фотокопија.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у
којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: кувар, Хотел „ЛЕОНАРДО“
д.о.о, Словенска Бистрица, Република Словенија.
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: кувар, Хотел „ЛЕОНАРДО“ д.о.о, Словенска Бистрица, Република Словенија.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 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. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Бесплатна публикација о запошљавању

Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину
одржавања разговора биће обавештени путем телефона
или имејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна
документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 25.05.2018. године.

ИНТЕР СИБ ДОО БЕОГРАД
Београд - Савски венац, Љутице Богдана 1а

Службеник обезбеђења
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно искуство:
6 месеци. Трајање конкурса: до попуне. Напомена:
пожељно је да кандидати имају лиценцу за службеника
обезбеђења и стручни испи из ППЗ-а од стране МУП-а.
Кандидати се могу јавити путем телефона: 011/6309-632,
065/9977-041.

„ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ“
РЈ „БЕЛА БРЕЗА“
ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ЗЛАТИБОР
тел. 063/610-566, 063/640-177

Хигијенски радник - чистачица
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

Опис посла: хигијенски радник, одржавање хигијене у
дечјем одмаралишту Бела Бреза/Рожанство - Чајетина
(Златибор).
УСЛОВИ: НК лица, али долази у обзир и степен стручне
спреме. Љубазност, комуникативност, развијене радне
навике, марљивост. Теренски рад, обезбеђена исхрана, и
смештај. Кандидати се могу јавити на телефоне: 063/610566 и 063/640-177.

ART CAFÉ
Нови Београд, Гандијева 76а

Конобар

Место рада: кафе Дома омладине
више извршилаца

УСЛОВИ: Пожељно радно искуство. Потребно је да се
кандидати јаве на бројеве телефона: 061/118-2367 (Наја
Срећковић) или 063/243-335 (Небојша Срећковић).

КОМИНГ ПРОДУКТ ДОО
Београд, Саве Ковачевића 2а

Контролор на техничком прегледу
возила

SCREAM DOO

11000 Београд, Венизелисова 6
тел. 064/815-4022

Продавац здраве хране
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему и занимање,
пожељно радно искуство у трговини. Кандидати могу
да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје до
16.05.2018. године.

БРАВАРСКО ЛИМАРСКА РАДЊА
„EURO SCHWEISSER“
11320 Велика Плана
Милорада Станковића 57
тел. 069/2033-820

Бравар монтер

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном
занимању; радно искуство минимум три месеца; рад на
терену. Обезбеђен превоз и исхрана. Пробни рад један
месец. Јављање кандидата на телефон: 069/2033-820,
лице за контакт: Бојан Дамњановић. Рок за конкурисање:
15.05.2018. године.

“ТАРА” ДОО КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: a.katanic@taraparket.com

Монтажери паркета

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање (столари, паркетари); возачка дозвола Б категорије
- обавезно; предвиђен пробни рад 3 месеца; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, обезбеђена исхрана и
смештај. Кандидати своју радну биографију могу доставити на e-mail: a.katanic@taraparket.com или позвати на
контакт телефон: 062/280-688.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОСТИЋ
18000 Ниш, Страхињића Бана 3
e-mail: petar_kostic_nis@yahoo.com

Адвокатски приправник волонтер
на одређено време од две године

УСЛОВИ: завршен правни факултет.

ДОО „ТОЧАК АУТО“
ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ

2 извршиоца

Зрењанин, Бригадира Ристића 12

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; IV
степен стручне спреме, машински техничар - конструктор,
техничар друмског саобраћаја; VI степен стручне спреме,
струковни инжењер саобраћаја; VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер саобраћаја; радно искуство:
12 месеци; возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама.
Трајање конкурса: 18.10.2018. године. Потребно је да
се кандидати јаве послодавцу на телефоне: 011/3317662, 065/242-4150 или могу послати пријаву на имејл:
komingprodukt011@gmail.com.

Контролор техничке исправности
возила

МЕРКУР МАРКОМ
11000 Београд, Милешевска 12
тел. 060/0277-681
e-mail: merkur@mts.rs

на одређено време

УСЛОВИ: машински техничар - IV степен, радно исксутво
на истим или сличним пословима, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука, Контакт: dragana.
georgievski@tocak.co.rs, 069/860-76-88

Ауто-механичар
на одређено време

УСЛОВИ: ауто-механичар - III степен, возачка дозвола Б
категорије; радно искуство на истим или сличним пословима. Контакт: dragana.georgievski@tocak.co.rs 069/86076-88.

Продавац медицинских униформи
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком
занимању. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
имејл адресе или да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје до 13.05.2018. године.
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„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

ДИП ДОО

VADERLAND REAL
ESTATE &RENT A CAR DOO

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

21000 Нови Сад, Темеринска 30
тел. 021/547-770
e-mail: office@dip.rs

Mушко - женски фризер

Књиговодствени-административни
радник

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.

СЛАДОЛЕД МАЈСТОР
11000 Београд, Караматина 89
тел. 063/4299-34
e-mail: office@sladoled.rs

Продавац сладоледа у
посластичарници
УСЛОВИ: било које занимање и стручна спрема, познавање енглеског језика.

Радник у производњи сладоледа
УСЛОВИ: било које занимање и стручна спрема.
ОСТАЛО: Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
наведене имејл-адресе или да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје 30 дана.

КМК ПРОМЕТ ПЛУС ДОО

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста, дипломирани економиста за општу економију, банкарство и
финансије; VI/2 степен - струковни економиста; VI/1
степен - економиста за финансије, рачуноводство и банкарство; IV степен - књиговођа или административни
техничар; основна информатичка обука; енглески језик средњи ниво; канцеларијски посао. Пробни рад 3 месеца.
Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл.

37000 Крушевац, Липљанска 69/18
тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

Бармен

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; радно искуство у трајању од 12 месеци на пословима бармена.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне
спреме. Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву: до 15.05.2018.

ОСТАЛО: Пробни рад од 1 месеца. Рад у сменама. Рок
за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати путем
мејл-адресе: vaderlandbgd@gmail.com и путем телефона:
064/8491-140.

СТР ДИСКОНТ ПИЋА “ФАРАОН ПС”
СЛОБОДАН ПРОШИЋ ПР

на одређено време 18 месеци
2 извршиоца

Продавац

Радник у продаји кинеске брзе хране

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву: до 03.05.2018.

“DAK COMERC” DOO

21410 Футог, Цара Лазара 14
тел. 064/2616-356
e-mail: hausalati@gmail.com

STR “HAUS ALATI”

Продавац

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен стручне спреме,
основна информатичка обука. Јављање кандидата на
горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 12.05.2018.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка
дозвола Б категорије; пожељно радно искуство. Пробни рад 1 месец. Рад у сменама. Јављање кандидата на
горенаведени мејл или телефон. Рок за пријаву: до
18.05.2018.

TURISTICO.ST
ДОО ДЕЛИБЛАТО
РАДНА ЈЕДИНИЦА У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 69

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Рад ван просторија
послодавца; теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 17.05.2018.

Пословни секретар

3D MOBILE
21000 Нови Сад, Краља Александра 9
тел. 065/2064-855

Продавац

пробни рад 1 месец
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме; енглески језик - почетни ниво. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 17.05.2018.
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УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање и радно искуство. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати
на имејл-адресу: bazinga.ang@gmail.com и путем телефона: 011/2203-922.

11000 Београд, 8. марта 13
тел. 060/3232-905
e-mail: vesna.nicic@yahoo.com

Шивачи на индустријским машинама
место рада: Нови Београд, ТЦ „Пирамида“,
пробни рад 1 месец
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему и занимање;
познавање шивења на индустријским машинама, пожељно радно искуство. Рад у сменама. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на конкурс слати на имејл-адресу:
vesna.nicic@yahoo.com и путем телефона: 060/3232-905.

СЗР ТЕПИХ СЕРВИС „ТА-НЕ“

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; економски техничар или неко друго занимање економског усмерења; возачка дозвола Б категорије, познавање рада
у MS Office-у са посебно добрим знањем коришћења
MS Excel-а; коришћење енглеског језика на средњем
нивоу. Кандидати пријаве треба да пошаљу на мејл-адресу: turistico2018@gmail.com или да се јаве на телефон
061/2035678, контакт особа Петар Стаменовић. Конкурс
је отворен до 16.05.2018.

www.nsz.gov.rs

пробни рад од 1 месеца
5 извршилаца

DESIGN & FACTORY
ПР ВЕСНА НИЧИЋ

Референт спољне трговине

Хигијеничар

ASIA FOOD DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 16/306
тел. 011/2203-922
e-mail: bazinga.ang@gmail.com

УСЛОВИ: IV степен - техничар друмског саобраћаја или III
степен – ауто-механичар; возачка дозвола Б категорије;
основна информатичка обука; рад у сменама. Јављање
кандидата на горенаведени телефон и адресу од 08 до 16
часова. Рок за пријаву: до 17.05.2018.

21000 Нови Сад, Руменачка 53
тел. 069/766-069, 021/510-174

Хигијеничарка

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

Кол-оператер

Анализа и техничка исправност
возила

ALFA CLEAN
АГЕНЦИЈА ЗА ЧИШЋЕЊЕ

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; искуство у обављању посла конобара од 12 месеци.

за рад у новом Саду, на одређено време
6 месеци
6 извршилаца

21131 Петроварадин, Карловачки пут 1
тел. 065/6433-324

на одређено време 3 месеца

Конобар

на одређено време до 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему, пожељно радно искуство на пословима одржавања чистоће.

CASADA LUX

21131 Петроварадин, Прерадовићева 59а
тел. 063/537-792

21000 Нови Сад, Темерински пут 21
e-mail: milos.dakovic@dakcomerc.co.rs

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 166а
тел. 064/8491140
e-mail: vaderlandbgd@gmail.com

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 37
тел. 064/1202-818

Радник на машинском прању тепиха
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме; пожељно радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Пробни рад од 1 месеца. Рад је теренски и ван просторија послодавца. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на конкурс на контакт телефон: 064/1202-818.

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

Трговина и услуге / Медицина

СЗПР „БЛОК 33“

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 153а
тел. 065/333-8333

Пекар

пробни рад од 1 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, без обзира на
занимање; радно искуство од 6 месеци.

Помоћни радник у пекари - чистач
просторија
пробни рад од 1 месеца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: рад је у сменама, обезбеђена је исхрана. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем телефона:
065/333-8333.

АУТО-ШКОЛА „ФАЛКОН“
11070 Нови Београд, Нехруова 78
тел. 060/422-55-44

Инструктор Б категорије
УСЛОВИ: са или без искуства. Контакт: Слађан, АШ „Фалкон“, телефон: 060/4225-544, 011/6169-920.

Медицина

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у
којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс: Асистент за здравствену негу
- APD, 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: Асистент за здравствену негу
- APD, СР Немачка“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 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. 020/330-047

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Оглашава слободна радна места за рад
у СР Немачкој

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
036/302-070

Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: АPD Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen
GmbH, СР Немачка

Асистент на пословима за
здравствену негу до нострификације
дипломе, а након тога на пословима
квалификованог здравственог
радника
Место рада: СР Немачка, Гелзенкирхен
12 извршилаца

Врста радног односа: на одређено време до 12 месеци
на пословима асистента за здравствену негу до нострификације дипломе, уз могућност ангажовања на неодређено
време на пословима квалификованог здравственог радника након нострификације дипломе.
УСЛОВИ: општи или педијатријски смер; медицинска
сестра/техничар IV степен; виша медицинска сестра VI/1
степен; струковна медицинска сестра VI/2 степен; специјалиста струковна медицинска сестра VI/2 степен; обавезно знање немачког језика, на минимално A2 нивоу према
Европском референтном оквиру; положен стручни испит
за медицинске раднике, за средњу медицинску школу;
положен возачки испит (Б категорије); пожељно је основно познавање рада на рачунару; радно искуство: пожељно.
ОСТАЛО: запослени сноси трошкове превоза од Републике Србије до СР Немачке; висина плате до признања
дипломе за време стручне праксе износи 1.950 евра (бруто), плус додаци - (послодавац обезбеђује стручну праксу до нострификације); трошкове приликом регулисања
издавања радне визе сноси послодавац; запослени је од
почетка рада социјално осигуран; послодавац обезбеђује
смештај под повољним условима, трошкове смештаја сноси кандидат.
Потребна документација: радна биографија на српском и немачком језику; диплома завршене средње школе/више школе/високе школе - фотокопија; уверење
о положеном стручном испиту за медицинске раднике,
за средњу школу - фотокопија; сертификат о стеченом
знању немачког језика - фотокопија.

Бесплатна публикација о запошљавању

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину
одржавања разговора биће обавештени путем телефона
или имејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна
документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 30.04.2018. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен
стручни испит за звање доктора медицине; поседовање
важеће лиценце за рад, односно решења о упису у
именик Лекарске коморе. Кандидат уз писмену пријаву
доставља: оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену копију положеног стручног испита за звање доктора медицине; оверену копију
важеће лиценце за рад, односно решење о упису у
именик Лекарске коморе; биографију; копију личне карте; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене
презимена; потврду о некажњавању; потврду да се не
води кривични поступак и да није осуђиван; уверење
о држављанству РС. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови” НСЗ. Пријаву
доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

ЗУ АПОТЕКА „ВИПЕРА”
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 066/445-522

Поново оглашава радно место:

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани фармацеут; стручни испит за здравствене раднике, лиценца
за фармацеуте; знање рада на рачунару; стручна и комуникативна особа. Рад у сменама, рад у апотеци отвореног
типа. Рок за пријављивање 15 дана. Слање пријава на
e-mail: viperasombor@sezampro.rs.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ „БЕОЛАБОРАТОРИЈА“
Београд, Мије Ковачевић 10

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: лабораторијски техничар, положен возачки
испитом Б категорије, добро познавање венепункције.
Додатне информације на имејл: labbgd@gmail.com и телефон 065/3291-741, Горан Николић.

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

Доктор медицине специјалиста
радиологије

на одређено време до повратка запосленог
са неплаћеног одсуства са рада
(19.04.2019. године)

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, стручни испит, специјалистички испит из радиологије, лиценца, најмање
три године и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас
приложе и следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној траженој школи, уверење о положеном
траженом стручном испиту, лиценцу издату од надлежног
органа, доказ о радном искуству и кратку биографију са
адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве
се подносе поштом на горенаведену адресу. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.

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

Доктор медицине

на одређено време до 31.12.2018. године

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме;
положен стручни испит; поседовање лиценце; најмање
6 месеци радног искуства; познавање рада на рачунару. Потребна документација: писана пријава на оглас са
кратком биографијом, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце. Лекарско уверење приложиће
кандидат који буде изабран на овом конкурсу. Рок за пријаву
кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са пратећом документацијом могу се
донети лично или послати на адресу ДЗ Бојник. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48
тел. 012/852-300

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или завршен правни или економски
факултет, завршена едукација из области здравственог
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менаџмента и најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите, држављанство Републике Србије,
општа здравствена способност. Уз пријаву за конкурс кандидати достављају следеће доказе: диплому о стручној
спреми, доказ о радном стажу у здравственој делатности,
биографију, извод из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци), потврда суда
да кандидат није осуђиван нити је покренут поступак за
дела која га чине недостојним обављања те функције,
изјаву да код кандидата не постоје сметње из члана 130
став 6 Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 107/05). Докази о испуњавању услова конкурса
морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс се подносе поштом на
горенаведену адресу или лично у ДЗ Кучево, Служба за
правно-финансијске послове, сваког радног дана од 7 до
13 часова. Неопходне информације могу се добити путем
телефона: 012/852-300. Директора именује оснивач на
предлог УО.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811

Доктор медицине

са 60% радног времена, на одређено време
због повећаног обима посла, до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршен
медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит; да има лиценцу за рад. Уз пријаву се
подносе оверене копије следећих докумената: диплома о
завршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе;
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до
промене личног имена; кратка биографија (Curriculum Vitae,
CV), са адресом, контакт телефоном и интернет 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. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије, као и на огласној табли
Дома здравља Босилеград. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава и биће објављена на огласној табли ДЗ Босилеград.
По завршеном огласу предата документа могу бити враћена
кандидатима на лични захтев. Пријаве се подносе лично или
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за
послове - доктор медицине”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА
11000 Београд - Звездара
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/380-96-50

Инжењер за рачунарске мреже

Одсек за информационе технологије, Служба
за организацију, планирање и медицинску
информатику

УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, најмање једна година
радног искуства. Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас
са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену
фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, 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).
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Медицинска сестра - техничар
општег смера

АПОТЕКА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Краља Петра Првог 69
тел. 062/562-654

5 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању. Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију
диплома о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне
коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на којм пословима, са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство).
ОСТАЛО: Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161,
са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити
узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити
обавештени.

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

Фармацеутски техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња школа - смер фармацеутски
техничар, положен стручни испит, лиценца за самосталан
рад у струци или решење о упису у комору. Кандидати
подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију
извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења
о држављанству, фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој школи смер - фармацеутски техничар,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце за самосталан рад у струци или фотокопију решења о упису у комору. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу апотеке или послати на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место
фармацеутски техничар“. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Кандидати могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације можете
се обратити на телефон 062/562-654.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА

1) Виши физиотерапеут

на одређено време због повећаног обима
посла, до 12 месеци

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер физиотерапеут
(VI степен стручне спреме), положен стручни испит

2) Медицински техничар општег
смера

36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/736-127

Доктор медицине

за здравствену заштиту одраслих са хитном
помоћи, кучним лечењем и санитетским
транспортом болесника и стоматологије

на одређено време, замена за време
боловања, породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит.

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

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе,
фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, кратку биографију. Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања.

3) Сервирка

на одређено време до 12 месеци због
повећаног обима посла
2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

УСЛОВИ: средње образовање

Медицинскa сестрa - техничар
(послови тимске сестре)

4) Чистачица

на одређено време до 12 месеци због
повећаног обима посла

на одређено време због повећаног обима
посла, до 3 месеца, у амбуланти Балшићева,
Службе опште медицине
2 извршиoца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и са тачно наведеним радним местом за које
кандидат конкурише, извод из матичне књиге рођених и
извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена); фотокопију радне књижице; извод са евиденције Националне службе за запошљавање; за радна
места 1, 3 и 4 - диплому о завршеној школи наведеној у
условима за заснивање радног односа; за радно место 2 диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа и сва четири сведочанства; за радна
места 1 и 2 - потврду о положеном стручном испиту; за
радна места 1 и 2 - лиценца или решење о упису у комору.
Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу ОБ Параћин или послати
на горенаведену адресу у затвореној коверти са назнаком
„Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за рад приликом
заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у пословима НСЗ „Послови“.
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.
По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити
на телефон 035/8155-101.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, IV
степен стручне спреме положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору. Кандидати који се пријављују на оглас достављају: пријаву
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Кандидати који се
јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Крушевац, Улица Ћирила и
Методија 32, 37000 Крушевац.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
КОВИН У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања преко 30 дана

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе
пријаву са кратком биографијом и: фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са
потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

Физиотерапеут
УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (физиотерапеут),
VI степен стручне спреме; положен стручни испит за своје
звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/
високој струковној школи;уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија), кратку
биографију. Пријаве се подносе на горенаведену адресу
или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар
општег смера

на одређено време ради замене привремено
одсутних радника
2 извршиоца

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

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Стручни сарадник за инвестиционе
послове
пробни рад

Опис послова: обавља све административне послове на
изради и спровођењу планова текућег инвестиционог
одржавања објекта и опреме, ажурира и води евиденцију
о медицинској опреми од националног значаја, учествује у припреми уговора о пословно-техничкој сарадњи,
учествује у припреми израде Натуралног плана, учествује у изради годишњих планова инвестиционих радова,

Бесплатна публикација о запошљавању

учествује у припремним радњама за извођење инвестиционих радова, припрема захтеве за покретање поступака јавне набавке и измену и допуну плана набавке, прави базу података (апарата, уређаја, возила), стара се о
контроли емисије штетних гасова, по потреби организује
прикупљање разних података (везано за објекте, возила,
потрошњу енергената и сл.), ради остале послове који су
му сродни по структури радног места и искуствено практичним знањима по налогу начелника Службе којем одговара за свој рад.
УСЛОВИ: завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме,
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.

Спремачица
пробни рад

УСЛОВИ: завршена основна школа, II степен стручне
спреме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење).
Опис послова: свакодневно одржава чистоћу поверених просторија, чисти и пере подове, брише прашину
са намештаја, износи смеће, пере лавабое, вц, брише
прашину и повремено пере радијаторе, пере прозоре,
ламперије, плочице, одржава хигијену ходника, атријума, залива цвеће, у амбулантама где нема домара чисти
круг око амбуланте, у амбулантама где нема централног
грејања чисти и ложи пећи, приликом кречења и генералног чишћења све хигијеничарке групно раде док се
пункт не очисти, раде и остале послове из домена своје
струке по налогу одговорне спремачице и начелника
Техничке службе, којима одговара за свој рад.
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити
за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.
rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, на
одређено време до повратка одсутног
радника

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама из области медицине у
трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету, оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас број
4/2018”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања, за рад у ОЈ за збрињавање хитних
стања

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен
стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рад је у сменама.

Инжењер инвестиционог и
техничког одржавања уређаја и
опреме

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“

на одређено време до повратка запосленог
са боловања, за рад у Служби за техничке
послове

Директор

УСЛОВИ: виша стручна спрема. 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 VI
степену стручне спреме, ако кандидат поседује радно
искуство - доставити радне карактеристике од претходног
послодавца.

34240 Кнић
тел. 034/510-173

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које има високу школску спрему здравствене струке и то: доктор медицине, доктор стоматологије или
специјалиста одговарајуће гране или лице које има високошколску спрему друге струке и то: дипломирани правник
или дипломирани економиста са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента; које има најмање
5 година радног стажа у области здравствене заштите.
Пријаву са назнаком „Конкурс за директора“ са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Уз
пријаву са биографијом кандидати треба да доставе доказе
о испуњености услова из конкурса: извод из матичне књиге
рођених; оверену копију дипломе о завршеном факултету;
оверену копију уверења о положеном стручном испиту (за
све кандидате здравствене струке); оверену копију уверења о положеном специјалистичком испиту (само за специјалисте); потврду о радном стажу у области здрвствене
заштите (за све кандидате), лиценцу за рад издату од стране надлежне лекарске коморе (за кандидате здравствене
струке), доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате правне и економске струке).
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСТАЛО: Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, писарници Опште болнице „Свети Лука”
Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница
„Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену
“Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се
конкурише. Уколико кандидат има мејл адресу, потребно
је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. За ближе информације можете се обратити
на телефон: 026/240-725.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на: 1) струковним
студијама првог степена (основне струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 2) основним студијама у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен
стручни испит; поседовање лиценце; поседовање важеће

25.04.2018. | Број 774 |

19

Медицина
возачке дозволе за управљање возилом Б категорије; са
најмање шест месеци радног искусва у наведеном занимању. Учесници на расписаном конкурсу дужни су да
приложе следећу документацију: потписану пријаву на
оглас, доказ о стручној спреми/образовању, доказ о положеном стручном испиту, лиценцу, важећу возачку дозволу за управљање возилом Б категорије, доказ о радном
искуству у наведеном занимању. Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Д. Петровића 41

Доктор медицине

у хитној медицинској помоћи, на одређено
време ради замене радника који одсуствује са
посла по основу обављања изборне функције,
најдуже до његовог повратка на рад по истеку
изборне функције, а најдуже до две године

Опис посла: указује хитну медицинску помоћ у амбуланти,
стану и на терену, обавља комплетан клинички преглед,
врши оживљавање пацијената, врши имобилизацију
повређених делова тела, прати болесника до здравствене установе и указује му помоћ у току транспорта, врши
мале хируршке интервенције и обраде ране, поставља
дијагнозу, одређује терапију и контролише спровођење,
даје оцену радне способности, одређује најцелисходнију
дијету као и прикладан начин понашања болесника за
време болести, врши евиденцију и пријаву нежељених
реакција на лекове и нежељених догађаја, врши здравствено васпитни рад са болесником и члановима породице,
одређује које лабораторијске, рендгенске и друге специјалистичке прегледе болесник треба да изврши, води књигу
повреда и примопредају, издаје извештаје и потврде на
захтев одговарајућих органа (суд, СУП), води прописану
медицинску документацију, посебно о времену, месту и
врсти пружене хитне помоћи и кућне неге и лечења, у
свом раду сарађује са ординирајућим и изабраним доктором, учествује у обезбеђењу јавних манифестација ради
пружања хитне помоћи на терену и прати болесника до
здравствене установе, обавља и друге послове у оквиру
организације рада службе и оделења по налогу директора Дома здравља и начелника службе и шефа оделења.
УСЛОВИ: доктор медицине; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Рок за подношење пријава кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Кандидати уз
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце за рад, потврду - уверење
Националне службе за запошљавање и кратку биографију. Изабрани кандидат је у обавези да пре закључивања уговора о раду приложи и лекарско уверење за
рад. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

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

Референт за рачуноводственофинансијске послове

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме
економске струке или матурант гимназије. Као доказе о
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи економског смера или гимназије.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве
које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште на адресу:
Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену
“Пријава на оглас за референта за рачуноводствено-финансијске послове “ или лично у просторијама болнице.

20

| Број 774 | 25.04.2018.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
СУБОТИЦА

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

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

Радник на одржавању објеката,
опреме и возила

Медицинска сестра - техничар

пробни рад

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер;
радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад у
сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у просторијама
Геронтолошког центра, а по потреби и у ванинституционалној заштити. 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, а суботом 4 часа).
Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за запослене. Установа обезбеђује аутобуску карту на име путних
трошкова за градске и приградске месне заједнице унутар
града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Контакт
особа: Биљана Броћиловић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „КРСМАНОВИЋ“

Опис послова: врши све мање поправке у објекту у оквиру
својих способности и знања, самоиницијативно, на захтев
руководиоца објекта и одговорне сестре и по издатом радном налогу од стране шефа Одељења одржавања, врши
израду потребних браварских делова и склопова, обавља
све послове везане за одржавање, оправку и израду
нових инсталација на централном грејању и котларницама, по потреби, по потреби обавља и послове ложача и
домара и котларницама Дома здравља, обавља послове
одржавања возила, обавља и друге послове из домена
своје делатности по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршена средња школа техничке струке, III
или IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом
или личном доставом у писарницу ДЗ “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Резултати
огласа ће бити објављени на сајту ДЗ www.dzpalilula.org.rs
и на огласној табли - IV спрат.

Горњи Милановац, Синђелићева 4
тел. 032/717-403
e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације;
стручни испит, без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се могу
јавити послодавцу на гореневедени број телефона, особа
за контакт Мила Крсмановић или могу да доставе радне
биографије путем имејла.

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

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство, положен стручни испит.

Болничар - неговатељица

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Обезбеђен смештај.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу
да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт:
Милица Биоленчек.

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 ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Доктор медицине за потребе
Клинике за педијатрију
пробни рад до 3 месеца
3 извршиоца

Опис посла: Под надзором начелника Одељења, шефа
Одсека и осталих специјалиста Одељења обавља све
послове везане за медицинску обраду поверених му
болесника (пријем, клинички преглед), све послове
везане за одређене терапијске захтеве; прати рад на
Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене
болеснике које обрађује уз помоћ старијих лекара; учествује у обезбеђењу перманентне службе; обавља и друге
послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоцу; за свој рад одговоран је непосредног руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да
поседују високу стручну спрему VII/1 степен - завршен
медицински факултет; положен стручни испит за звање
доктора медицине; лиценца за рад (или упис у именик
Коморе).
ОСТАЛО: Кандидати подносе: својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном
и имејл-адресом. Уз молбу се у оригиналу или овереној
копији подносе следећа документа: диплома о завршеном
медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту за звање доктора медицине; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису
у именик коморе; извод из матичне књиге венчаних ако
је дошло до промене презимена; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван
(из полицијске управе), не старије од 6 месеци; доказ о
радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена
копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae-CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање
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или оспособљености, дужина трајања школовања...).
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан
да достави уверење о здравственој способности за рад на
радном месту са повећаним ризиком, фотокопију личне
карте, доказ о имунолошком статусу, санитарну књижицу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Оглас се објављује у публикацији “Послови” Националне
службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се предају
у затвореној коверти, лично или поштом на горе наведену адресу Института са назнаком: “Пријава на оглас
за пријем три доктора медицине за потребе Клинике за
педијатрију на неодређено време”.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Возач

на одређено време до 6 месеци

Опис послова: обезбеђује исправно функционисање возног парка, врши превоз мобилних екипа Завода и запослених по потреби Службе; врши превоз крви, материјала
и опреме; учествује у утовару и истовару опреме за рад
мобилне екипе; води евиденцију о сервисирању и одржавању возила Завода; обавља и друге послове који проистичу из послова возача; за свој рад одговаран, начелнику
службе и директору Завода.
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола са Б категоријом; знање рада на рачунару; најмање три године
искуства у управљању возилом Б категорије. Кандидати
су дужни да уз пријаву на оглас доставе следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије; фотокопију извода из матичне
књиге рођених; фотокопију личне карте; кратку биографију (CV); доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и сл. Оглас
ће бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви
Војводине. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаве се подносе путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног
дана од 8 до 13 часова.

FM PHARM DOO
24000 Суботица, Вука Мандушића 39/а

Фармацеут у производњи
ветеринарских лекова
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; рад на рачунару, MS office. Кандидати своје биографије могу слати на: fmpharm@tippnet.rs. Оглас је отворен до 18.05.2018.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за рад
на III одељењу - општа и хепатобилијарна
хирургија у Служби за хирургију, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог, на неплаћеном одсуству до
повратка запосленог на рад

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV
степен, стручни испит - лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

2) Психолог

на осталим болничким одељењима за рад у
Кабинету за дечију адолесцентну психијатрију
Службе за психијатрију, на одређено време на
3 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер академске студије, одсек за психологију, VII/1 степен; стручни испит, у складу са законом.

3) Виши радни терапеут

за рад у Служби за психијатрију, на одређено
време 3 месеца због повећаног обима посла
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УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер радни терапеут,
висока медицинска школа струковних студија, струковни радни терапеут или завршен медицински факултет,
основне струковне студије првог степена на студијском
програму струковни радни терапеут, VI/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радно искуства у
наведеном звању.

на осталим болничким одељењима за рад у
Служби за интерну медицину

4) Медицинска сестра/техничар у
онкологији и хемиотерапији

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

за рад у Специјалистичкој онколошкој
амбуланти у Дневној болници за
хемиотерапију при Заједничким медицинским
пословима, на одређено време 3 месеца због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња мед. школа фармацеутског смера, IV
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

5) Лабораторијски техничар у
дијагностици

за рад у Служби микробиолошке дијагностике
при Заједничким медицинским пословима, на
одређено време на 3 месеца због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: средња мед. школа смер за лабораторијског техничара, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

6) Фармацеутски техничар

за рад у болничкој апотеци при Заједничким
медицинским пословима, на одређено време 3
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња мед. школа фармацеутског смера, IV
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

7) Возач санитетског возила

у болничким установама за рад у Oдсеку за
санитетски транспорт пацијената у Служби
пријема и збрињавања ургентних стања на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на неплаћеном одсуству
до повратка запосленог на рад

УСЛОВИ: средња школска спрема, возачка дозвола Б
категорије.
ОСЗАЛО: Кандидати за радна места 1, 3, 4, 5, 6 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
(уколико је чипована), фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), oверену фотокопију лиценце
издате од надлежног органа. За радно место 2: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме). За радно место 7: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, фитикопију возачке дозвале, односно очитане податке фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Оглас објављен и на вeb сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити
у затвореној коверти са назнаком “за оглас” са називом
и редним бројем радног места за које се конкурише, а на
адресу: Општа болница Крушевац, улица Косовска број
16, 37000 Крушевац.

37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар

2) Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за рад у
Служби за ортопедију и трауматологију

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV
степен, стручни испит; лиценца; - најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

3) Гинеколошко - акушерска сестра/
бабица

у породилишту за рад у Одсеку
полуинтензивне неге акушерства Службе за
гинекологију и акушерство са неонатологијом

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни оснос.
Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања
у огласима у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Оглас објављен и на вeb сајту
Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са
називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу: Општа болница Крушевац, улица Косовска број 16, 37000 Крушевац.

Индустрија и грађевинарство
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Хрватској

Послодавац: CONNECTUM VOLO д.о.о Загреб, Република Хрватска

Телекомуникациони монтер/
техничар

Mесто рада: Загреб, Нови Загреб - Република
Хрватска, пробни рад 3 месеца (уговор о раду
на неодређено време)
15 извршилаца

Опис посла: радови на бакарној и оптичкој мрежи (зрачна и подземна мрежа).
УСЛОВИ: могу да конкуришу лица са завршеном
средњом стручном спремом за телекомуникације (III
или IV степен стручне спреме); возачка дозвола Б категорије; основно знање рада на рачунару; радно искуство
на пословима у телекомуникационој мрежи у трајању од
12 месеци.
ОСТАЛО: запослени је од почетка рада социјално осигуран; висина плате износи 800 евра (нето); послодавац
сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Хрватске; послодавац сноси трошкове приликом изда-
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вања радне дозволе и радне визе; послодавац обезбеђује
смештај, као и трошкове смештаја и исхране; рад је на
терену, ван просторија послодавца.
Потребна документација: радна биографија/CV
(обавезно написати имејл адресу); фотокопија пасоша
(потребно је да су пасоши важећи); фотокопија дипломе
завршене средње стручне спреме.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају филијали
НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком „За конкурс: телекомуникациони
монтер/техничар - CONNECTUM VOLO д.о.о Загреб, Република Хрватска“.
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: телекомуникациони монтер/техничар - CONNECTUM VOLO д.о.о Загреб,
Република Хрватска“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
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

FLAMMA SYSTEMS
ДОО НИШ - ПОПОВАЦ

AMD-MONTAGE ДОО

18211 Поповац, Драгољуба Ђорђевића 98
тел. 018/4558-107
e-mail: flamma-systems@hotmail.com

Инжењер пројектант
Опис посла: конструкција делова и израда документације
за производњу, сарадња са менаџером производње.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС КИКИНДА

место рада Немачка, на одређено време 12
месеци
20 извршалаца

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.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7
тел. 033/340-110, 063/42-80-47
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 4
тел. 064/39-62-495
e-mail: jovana.tomic@kdbteamgradnja.rs

Шеф градилишта
пробни рад 3 месеца

Опис посла: одговорни извођач радова.
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер грађевинарства/мастер инжењер грађевинарства; радно искуство
небитно; возачка дозвола Б категорије; обука за AutoCAD
(све верзије и сви нивои); основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик
- средњи ниво. Теренски посао, обезбеђен превоз и
смештај. Трајање конкурса до 07.05.2018. Слање пријава
на имејл: jovana.tomic@kdbteamgradnja.rs, лице за контакт: Дамир Косановић.
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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)
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз
од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени
прегледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 сати
недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се
јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

AMD-MONTAGE DOO

Пројект менаџер

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца; директно комуницира са купцима/добављачима; врши
разјашњавање/усаглашавање захтева купца по радним
налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања
радних налога; проверава и усаглашава комплетност радних налога са магационерима; шаље извештај о комплетности радних налога купцу; прави планове производње
по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља
техничко/технолошку документацију за процес производње; прати производњу и води рачуна о реализацији
плана; води евиденцију свих неусаглашености добијених
од стране купаца (рекламације, примедбе, сугестије); прави извештај о неусаглашености тканине, репроматеријала и слично, шаље рекламације добављачима и учествује у решавању рекламација од стране купаца; врши
набавку канцеларијског и другог потрошног материјала;
евидентира и плаћа доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада, накнада и осталих личних примања;
прави статистичке извештаје; води рачуна о безбедности
и здрављу на раду при обављању послова; води рачуна
о заштити животне средине; примењује и води рачуна о
примени докумената, QМС, система управљања квалитетом; обавља и друге послове по налогу и упутствима
непосредног руководиоца.

KDB TEAM GRADNJA

Цевар - изометричар

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

Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Рок трајања конкурса: 25. мај 2018. године.

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).

на одређено време 3 месеца (могућност
запослења на неодређено време)
2 извршиоца

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

Заваривач (TIG)

место рада Немачка, на одређено време 12
месеци
50 извршилаца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме машинске
струке: инжењер пројектант; пробни рад: 3 месеца;
знање рада на рачунару (Solid Works и 3Д моделирање);
радно искуство на истим или сличним пословима: 12
месеци; знање енглеског језика (средњи ниво). Рок за
пријаву: 30 дана.

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

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

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.
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.

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије
и менаџмента и факултет организационих наука; радно
искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS
Office пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обезбеђен смештај и превоз од смештаја до посла. Трајање
конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом, за евентуалне додатне информације јавити се на телефон послодавца, лице за контакт: Суанита Челебић.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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„HOLY GHOST GMBH“ DOO
Умчари, Булевар ЈНА 10А
тел. 065/8700-101

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

Пеглер

10 извршилаца

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство 3
месецa на наведеним пословима.

ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризиком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз. Напомена: услов за рад је позитивна процена безбедносних услова за рад кандидата, коју врше надлежни
органи спровођењем поступка безбедносне провере уз
сагласност лица. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне особи
за контакт (Тијана Апостоловић) или путем имејл адресе
доставити радну биографију.

„LUKAZ GRADNJA“ DOO
Београд - Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/244-98-96
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Помоћни грађевински радник

Шеф производње
10 извршилаца

пробни рад 1 месец, на одређено време од 12
месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер текстилства; радно искуство 3 месеца на наведеним пословима.

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, 6 месеци радног
искуства на наведеним пословима.

ОСТАЛО: Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу
да се јаве на горенаведени број телефона, особа за контакт
Јелена Пековић. Пријаве доставити на адресу послодавца: Умчари, Булевар ЈНА 10А, понедељак-петак од 8 до 14
часова или на e-mail: jelena@holyghost-faishon.com.

пробни рад 1 месец, на одређено време од 12
месеци
5 извршилаца

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“
Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

Рад на објектима и градилиштима на
територији Републике Србије
рад ван радног односа - привремени и
повремени послови у трајању од 4 месеца

Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III - V степен стручне спреме;
радно искуство 2 године.

Зидар

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима.

Тесар

пробни рад 1 месец, на одређено време од 12
месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима.

Армирач

пробни рад 1 месец, на одређено време од 12
месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима.

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме; радно искуство 2 године.

ОСТАЛО: место рада: Београд - Врачар. Обезбеђена
исхрана, обезбеђен смештај, радно место са повећаним
ризиком. Потребно лекарско уверење о здравственој способности. Рок трајања конкурса: до 28.06.2018. године.
Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне,
особи за контакт (Весна Арсић) или да доставе радну биографију на имејл послодавца.

Тесар

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО

Грађевински техничар
5 извршилаца

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Керамичар

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Електрозаваривач
10 извршилаца

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

Зидар

10 извршилаца

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.

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Лимар

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Армирач

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.

Бесплатна публикација о запошљавању

„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.

DAREX HOME DOO
11070 Нови Београд
Ауто-пут Београд-Загреб бб
тел. 011/2091-600
e-mail: konkurs@darexhome.rs

Радник у производњи

рад у производњи намештаја

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, без обзира на
смер, пожељно радно искуство у производњи намештаја.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати
поштом на горенаведену адресу или путем мејла на адресу: konkurs@darexhome.rs.

Саобраћај и везе
„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.

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

Машиниста на броду

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: одржавање мотора на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство
у траженом занимању - минимум 6 месеци; овлашћење за
машинисту на техничком пловном објекту.

Морнар

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: послови морнара на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство
у траженом занимању - минимум 6 месеци; положен
испит за морнара.
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Руковалац техничког пловног
објекта

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

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

Заповедник брода унутрашње
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

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

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб
тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међународном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу
да се јаве послодавцу путем телефона, особа за контакт:
Владета Радосављевић или доставити радне биографије
путем имејла.

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.
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Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋКОЛИНО”
11000 Београд - Врачар
Шуматовачка 39а
тел. 063/8001-056

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 14 став 2, чл. 122 став 2 и чл. 139 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017) 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 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. септембра 2005. године за наставника те
врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; да
има дозволу за рад (лиценцу или стручни испит); обуку
и положен испит за директора установе (ако кандидат
нема положен испит за директора изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за
директора установе); да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 коме се
остварује образовно-васпитни рад (ако образовање није
стечено на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о
завршеном одговарајућем образовању; оверен препис
уверења о положеном стручном испиту - лиценци; потврду о раду у области образовања; лекарско уверење - не
старије од шест месеци (подноси се пре закључења уговора о раду); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности и уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења да 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
члана 7 става 4 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о
знању језика (ако образовање није стечено на језику на
коме се изводи образовно-васпитни рад); кратак предлог програма рада директора установе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања кокурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.
Ближа обавештења се могу добити у управи установе на
телефон: 063/8001-056.

на о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 8/15,11/16,13/1
и 2/17) и то: 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 теоријско усмерење; професор
математике теоријски смер; професор математике и рачунарства;професор информатике математике; професор
хемије математике; професор географије математике;
професор физике математике; професор биологије математике; дипломирани математичар астроном; дипломирани математичар теоријска математика; дипломирани математичар примењена математика;дипломирани
математичар математикја финансија; мастер професор
математике; дипломирани информатичар; дипломирани
професор математике мастер; дипломирани математичар мастер; мастер математичар; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије).
ОСТАЛО: Кандидати морају 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. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изоди образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју именује директор, а избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања и
васптања. У поступку одлучивања о избору кандидата,
кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Пријаве доставити лично или слати на наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

11250 Београд - Железник
Стјепана Супанца 15
тел. 011/2572-121

Директор

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

на период од 4 године

11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3291-007, 011/3290-861

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17): 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, мултидисципли-

Наставник математике

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

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати, који
испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће
образовање у складу са чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Зако-
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нарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (кандидат мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна 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; да има дозволу за рад за наставника,
васпитача и стручног сарадника; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Кандидат је у обавези да приложи: пријаву на
конкурс; радну биографију са прегледом кретања у служби
са стручним усавршавањем; верен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис/оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал не старији од 30 дана); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 30 дана); уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија (не старије од 30
дана); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија - не старије од 6 месеци); лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (оригинали или оверена фотокопија
- не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника-уколико га кандидат поседује); за кандидате
који су претходно обављали дужност директора школе
доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања; оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); доказ о знању српског језика, на коме се
остварује васпитно-образовни рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на том језику, у виду доказа да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. 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. Пријава на конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља се лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор
директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе информације могу се добити у секретаријату школе лично или позивом на телефон 011/2572-121, од 9 до 13 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635
e-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну
област Биохемија и молекуларна
биологија
на Катедри за биохемију и молекуларну
биологију у Институту за физиологију и
биохемију

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита
животне средине
на Катедри за екологију и географију
животиња у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира, непостојање сметње из члана 72 став 4
Закона о високом образовању и остали услови утврђени
чланом 74 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних
радова доставити Архиви Факултета на наведну адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”
Београд, Митрополита Петра 8

Директор

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

Београд - Звездара, Војводе Бране 18а
тел. 011/308-7264

Педагог

на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутне запослене, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка,
физичка и здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, нити се против њега води кривични
поступак: да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

на период од 4 године

Београд, Војводе Степе 305

УСЛОВИ: одговарајуће високо образвање за наставника
и стручног сарадника потребно за рад у основној школи,
а које је стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 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; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и учницима; 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 да за кандидата није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање лиценце; минимум осам година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора установе.

Ванредни професор за ужу научну
област Техничка експлоатација и
одржавање транспортних средстава

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет адресе Министарства просвете; оверену копију дипломе одговарајућег
образовања за наставнике и стручне сараднике у основној школи, стечену на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08),
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; извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију
лиценце или уверења о положеном стручном испиту;
потврду о раду у установи од најмање осам година након
стеченог одговарајућег образовања, односно 10 година, у
складу са Законом; потврду о неосуђиваности и извод из
казнене евиденције; осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Комисија цени и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника); потврду - уверење о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); остала документа за која кандидат сматра да су од утицаја на доношење одлуке о избору. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Приликом доношења одлуке о избору, чије
пријаве не буду одбачене као непотпуне и неблаговремене. Рок за достављање пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Документација се може доставити
и лично, на адресу: Митрополита Петра 8, канцеларија бр.
7. Све потребне информације могу се добити у секретаријату школе, на тел. 011/2763-040.

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Терминали у друмском
саобраћају и транспорту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом
Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс
је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд,
Војводе Степе 305.

ПУ “ЗЕМЉА ЧУДА”
11080 Земун, Борхесова 21
e-mail: zemljacudabeograd@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, медицинска сестра васпитач, основно знање рада на рачунару. Kандидати се могу пријавити путем телефона: 065/999-0806 или слањем пријава на
имејл: zemljacudabeograd@gmail.com, у року од 30 дана од
дана објављивања конкурса.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11080 Земун, Немањина 9
тел. 011/2615-223

Наставник виолончела
Наставник виоле
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/13 и
2/17), чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рада култура,
уметност и јавно информисање (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17). Остали услови
прописани су чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: одшампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију
са следећим доказима: доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и додатака дипломи); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод
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из матичне књиге рођених; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно
уверење да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ да су положили стручни испит,
односно испит за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о
основама система образовања и васпитања); уверење о
неосуђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а;
доказ о знању српског језика - подноси кандидат који
средње, високо образовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу са назнаком ”За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник из уже научне области
Страни језици - италијански језик
на неодређено или одређено време од 5
година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању, Статутом и општим актима
Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова и др.), достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601
e-pošta: ffh@ffh.bg.ac.rs

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151
e-mail: dekanat@ff.bg.ac.rs

Асистент за област Физичка хемија

Ванредни професор за ужу научну
област Физика честица и поља

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 или магистар наука који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и коме је прихваћена тема докторске дисертације.

на одређено време од 5 година

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

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ
И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Наставник за ужу научну област
Општи менаџмент
на неодређено или одређено време од 5
година
3 извршиоца

Наставник из уже научне области
Производно-услужни менаџмент
на неодређено или одређено време од 5
година

Наставник из уже научне области
Економија и финансирање
на неодређено или одређено време од 5
година
2 извршиоца

Наставник из уже научне области
Пословна и међународна економија
на неодређено или одређено време од 5
година

Наставник из уже научне области
Примењена математика
на неодређено или одређено време од 5
година

Наставник из уже научне области
Информатика
на неодређено или одређено време од 5
година
3 извршиоца
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на одређено време од 3 године
3 извршиоца

Асистент са докторатом за област
Физичка хемија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечен научни назив доктор наука.
ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 72
став 4 Закона о високом образовању. Остали услови
утврђени су одредбама Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 201/18)
и Правилником о организацији и систематизацији радних
места на Факултету за физичку хемију, у складу са којима
ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити Служби за
правно-административне послове Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА
АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
e-mail: office@bba.edu.rs

Асистент за ужу научну област
Економија и финансије
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за избор сарадника утврђени су законом
о високом образовању и Статутом Београдске банкарске
академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене копије диплома о претходно стеченим
звањима; уверење о неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву и тражену документацију доставити
у физичком и електронском облику на наведену адресу
Факултета, кабинет 209/II и на наведену имејл адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу: краћу биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обрзовању; доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о државаљанству); извод
из матичне књиге рођених; кандидат који је стекао
образовање по прописима који уређују високо образовање, почев од 10.09.2005. године дужан је да достави
потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена са своје високошколске установе; потврду или уверење високошколске установе да имају образовање из
психлошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли
на српком језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика); доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду; уврење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3 закона о основама система обрзаовања и васпитања - доставаља кандидат уз пријаву на
конкурс; уверење надлежног органа - суда да се против
кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужница - доставља кандидат уз пријаву на конкурс. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије или
психологије или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члан 140 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о
томе прилаже се уз конкурсну документацију). Наведена
документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене код надлежног органа
као доказ да су верне оригиналу. Пријаве се достављају
секретаријату ОШ “Иво Лола Рибар” у Бегаљици, лично
или поштом на наведену адресу са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. За
додатне информације обратити се секретаријату школе
на телефон 011/853-03-78. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ОШ “РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3076-421

Директор

на период од 4 године

Београд, Гроцка - Бегаљица, Живана
Јовановића 1
тел. 011/853-03-78
e-mail: lolabegaljica@beotel.rs

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају следеће услове: VII
степен стручне спреме одговарајућег занимања, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017), наставник енглеског језика - 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); да поседује одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и врсти обрзаовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); да испуњавају
остале услове прописане чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3,4
и 5 Закона о основама система обрзаовања и васпитања,
а у складу са чланом 142 - да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова.

са 50% радног времена, односно 20 часова
недељно, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон - даље Закон) за наставника те врсте
школе и подручја рада, педагога или психолога, односно
лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно
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Наука и образовање
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне
струдије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника, васпитача
и стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи иу року од две године од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да има држављанство РС; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 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 или давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног привредног суда да
кандидат није осуђиван за привредни преступ, не старије
од 6 месеци (само кандидати који су обављали дужност
директора школе); најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Комисија за избор директора
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га
поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако
је кандидат претходно обављао дужност директора установе. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за
директора школе може 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 образовања, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценци (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6
месеци) из надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривична
дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену фотокопију уверења основног суда о некажњавању
кандидата, не старије од 6 месеци (уверење да није
покренут кривични поступак и да није покренута истрага); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе); лекарско уверење - да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
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старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора установе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс
за избор директора установе подносе се у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, уз напомену ”Конкурс
за директора установе - не отварати”. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе
на број телефона: 011/3076-402.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, математички факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан
ниво Ц1). Биографију слати искључиво на имејл адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор
накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

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 не старија од 6 месеци. 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. Уколико је већ извршена психолошка процена
способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена процена. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
са потребном документацијом и одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

ОСНОВНА ШКОЛА
“Др АРЧИБАЛД РАЈС”

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Наставник математике
са 83% радног времена

11250 Београд - Железник
Милана Мијалковића 11
тел. 011/2571-757

Наставник физичке активности за
10% норме и физичког васпитања за
30% норме
на одређено време до 31.08.2018. године

Наставник математике и рачунарства
- модул математика и информатика
на одређено време до повратка раднице са
трудничког и породиљског боловања, за
102% норме

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 и чланом 142 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. У
складу са ставом 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 кандидат
мора да има завршене студије другог 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 да за њега 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:

11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Наставник разредне наставе
у целодневној настави

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,10/2016, 11/2016,
2//2017 и 3/2017); да кандидати испуњавају услове прописане одредбама члана 139, 140 и 144 став 1 и став 2
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Уз пријаву доставити:
доказ о стручној спреми - оверена фотокопија дипломе,
држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), потврду - уверење о знању српског језика(уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језију), уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања. Кандидати у складу са чланом 154 став
2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
адреси Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Доказ о испуњености услова здравствене
и психофизичке способности - лекарско уверење - доставља се пре закључења уговора. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање.
Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45
тел. 2460-763

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. гл. РС“ бр. 88/17); 1) да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, за 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студија-
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Наука и образовање
ма у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице које је стекло образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета као лице
које је стекло образовање на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, 8) да има лиценцу
за директора школе, Уз пријаву на конкурс кандидат је
у обавези да приложи: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис/ оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
оригинал/оверену фотокопију потврде о радном стажу,
најмање 8 година рада у области образовања (не старију од 6 месеци), оригинал/оверену фотокопију уверења
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци), оригинал/оверену
фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци), лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га поседује, а за кандидате
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 којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на
конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу школе: ОШ
“Бранислав Нушић”, Заплањска 45, са назнаком “Конкурс
за избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе, лично или позивом на телефон 011/2460-763.

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

Доцент за ужу научну област
Фармацеутска-медицинска хемија
и структурна анализа
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
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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 фармацеутски 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.

Ванредни професор 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; више научних радова од значаја за развој
науке у ужој научној области објављених у међународним
или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију,
патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник
или монографију, практикум или збирку задатака за ужу
научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима;
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, уџбеник/практикум/збирку задатака за ужу
научну област за коју се бира; 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.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се у
писаној форми Архиви факултета, Војводе Степе 450, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Хајдук Станка 2

Асистента за ужу научну област
Геодезија и геоинформације

ПУ „11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

Васпитач

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

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије); на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалситичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач

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

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста или средње образовање - медицинска сестра
васпитач.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/formular
-za-konkurisanje.doc), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи искључиво преко поште на горенаведену
адресу, са назнаком радног места за које се кандидат
пријављује. Образовно-васпитни рад се обавља на српском језику. Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чланом 24 Закона о раду („Службени
гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 139
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17).
Уз пријавни формулар кандидати достављају: доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да
лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци.
Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Ближа обавештења о условима рада могу се
добити на телефон: 011/2603-042.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Београд, Војвођанска 62

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене чланом 84 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17), односно завршен грађевински факултет - одсек за геодезију,
студент докторских студија који је сваки од претходних
нивоа студија завршио са просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити биографију, списак радова и оверене преписе
диплома на адресу Висока грађевинско-геодетска школа
струковних студија, Хајдук Станка 2.

на мандатни период од 4 године

Национална служба
за запошљавање

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање: 1. 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, 2. да има одговарајуће
високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то 1 и 2 за наставника основне школе, педагога
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Наука и образовање
и психолога; 3. 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 (доказује се доставом уверења о положеном стручном испиту); да има
има дозволу за рад за наставника и стручног сарадника
- лиценцу; да има обуку и положен испит за директора
установе; да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; изузетно десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Лице које се пријављује на конкурс
уз пријаву подноси: биографске податке, односно радну биографију, са кратким прегледом кретања у служби, адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника,
доказ да има обуку и положен испит за директора школе, уколико га поседује, оверену фотокопију; потврду
о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, оригинал; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
оригинал; извод из казнене евиденције МУП Републике Србије 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, оригинал; уверење о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или оверену
фотокопију; извод из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом), оригинал или оверену фотокопију; диплому о стеченом средњем или
вишем образовању на српском језику за лице које није
стекло високо образовање на српском језику или уверење о положеном српском језику по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверену
фотокопију; резултате стручно-педагошког надзора о
свом раду (извештај просветног саветника ако је надзор вршен, односно ако стручно-педагошки надзор
није вршен изјаву да стручно-педагошки надзор није
вршен), оверену фотокопију; за лице које је претходно обављало дужност директора установе, резултате
стручно-педагошког рада установе и оцену спољашњег
вредновања установе, односно ако стручно-педагошки
надзор установе није вршен и није вршено спољашње
вредновање установе изјаву да није вршено, оверену
фотокопију; предлог програма рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности;
остала документа која могу послужити у поступку. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене пријаве неће се разматрати. Решење о именовању директора доноси надлежни
министар у року од 30 дана од дана пријема документације, о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Начин учешћа на конкурсу: пријаве
се шаљу препорученом пошиљком на адресу Основна
школа „Милан Ракић“, Београд, Војвођанска 62, са назнаком „За конкурс за директора” или се предају непосредно у секретаријату школе, радним даном од 08.00
до 15.00 часова.

Бесплатна публикација о запошљавању

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ
Београд, Палмира Тољатија 3

1. Наставник за ужу научну
област Економија, финансије и
рачуноводство, наставни предмет
Микроекономија
2. Наставник за ужу научну
област Економија, финансије и
рачуноводство, наставни предмет
Јавне финансије
3. Наставник за ужу научну
област Економија, финансије и
рачуноводство, наставни предмет
Финансијско рачуноводство
4. Наставник за ужу научну
област Економија, финансије и
рачуноводство, наставни предмет
Рачуноводство трошкова
5. Наставник за ужу научну област
Рачунарске науке
5 извршилаца

6. Наставник за ужу научну област
Математика и статистика
2 извршиоца

7. Наставник у звање предавача за
енглески језик, за ужу научну област
Општеобразовна област
8. Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу научну област
Општеобразовна област
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање и
заснивање радног односа наставника и сарадника, поред
општих услова треба да испуњавају и услове прописане чланом 74, односно 83 Закона о високом образовању
(,,Сл. гл. РС“ бр. 88/2017), чланом 118, односно 130 Статута Алфа БК Универзитета и одредбама Правилника о
избору наставника и сарадника Алфа БК Универзитета.
Кандидати који конкуришу за радно место под
редним бројем 1-6 морају испуњавати услов да су учесници на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја или међународним пројектима.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати
подносе: извод из матичне књиге рођених, односно венчаних уколико је настала промена презимена; оверене
фотокопије диплома о свим завршеним нивоима студија
из области за које је конкурс објављен, не старије од 6
месеци; биографију са библиографијом у штампаном и
електронском облику - на компакт диску у Word формату
и пратећим материјалом (научни односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима).
Уверење надлежне полицијске управе да против њих
није изречена правноснажна пресуда за кривична дела
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Факултет задржава право да тражи додатну документацију од
кандидата.
Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса на адресу: Алфа БК Универзитет, Нови Београд, Палмира Тољатија 3 или
путем електронске поште: konkurs@alfa.edu.rs. Обавештења се могу добити на: konkurs@alfa.edu.rs.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Наставник у звање редовног
професора за ужу уметничку област
Цртање и сликање
Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Сценски костим
на период од 5 година

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Примењена
графика
на период од 5 година

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Примењено
сликарство
на период од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Сценографија
на период од 5 година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету
које је донео Национални савет за високо образовање
и општим актима Универзитета уметности у Београду и
Факултета примењених уметности у Београду. Кандидати подносе: пријаву на конкурс у три примерка; радну биографију на прописаном обрасцу 2, у три примерка; електронску форму обрасца 2 на једном CD-у; пет
до десет оригиналних радова и пројеката, достављених
у електронској форми на 4 CD-а ужа уметничка област
Цртање и сликање (наставни предмети: Цртање А, Б,
В и Г и Сликање А, Б, В и Г); ужа уметничка област
Сценски костим (наставни предмети: Сценски костим
1, Сценски костим 2); ужа уметничка област Примењена графика (наставни предмети: Графика 1, Графика
2, Графика 3, Графика 4); ужа уметничка област Примењено сликарство (наставни предмети: Зидно сликарство 1, Зидно сликарство 2, Основи зидног сликарства,
Основе монументалног сликарства и Монументално
сликарство); ужа уметничка област Сценографија
(наставни предмети: Основи сценографије, Позоришна
сценографија, Филмска и ТВ сценографија); потписани
списак радова датих у електронској форми; документација у вези радова (каталози и друга документа који
су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата); потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа
документација стручне и уметничке биографије кандидата), у пет примерака; оверену фотокопију или оверен
препис дипломе, у једном примерку; уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској
установи (члан 72 став 4 Закона о високом образовању). Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ
о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода
(ако га је било). Кандидат пријављен на конкурс за
наставно звање који нема искуство у педагошком раду
са студентима у обавези је да одржи пристпно предавање из уже области за коју је конкурс расписан. Образац 2, Минимални услови за избор у звање наставника
и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука
на Факултету примењених уметности у Београду (бр.
03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016., бр.
03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017.
и 03-28/3-1 од 01.03.2018) и Правилник о приступном
предавању (бр. 03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/21 од 01.03.2018. године) налазе се на сајту Факултета
(www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у
Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, у термину од
10 до 13 часова. За додатне информације тел. 060/520-

25.04.2018. | Број 774 |

29

Наука и образовање
7721. Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока
Факултет нема обавезу чувања документације.

БОР
ОШ “МОМЧИЛО РАНКОВИЋ”
19300 Рајац, Вука Караџића 43
тел. 019/554-076

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога и психолога; на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1) студијама 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 четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 2 мора да има завршене студије
првог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет односно групу предмета. Кандидат треба да има и: дозволу за рад односно положен
стручни испит за наставника или стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора установе, изабрани
кандидат који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност; најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског
језика: кандидат, наставник разредне наставе, мора имати стечено одговарајуће образовање на српском језику,
или имати положен испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе;
кандидат наставник или стручни сарадник, мора имати
стечено средње, више или високо образовање на српском језику или имати положен испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (кандидати који су високо образовање стекли по
прописима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију дипломе
и основних студија и мастер студија), оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, потврду
да кандидат има најмање осам година радног искуства
на пословима образовања и васпитања након стеченог
образовања и васпитања (потврда садржи податак о
радном стажу и пословима које је лице обављало, коју
издаје установа у којој кандидат ради. Ако кандидат није
у радном односу, потврду издаје послодавац код кога је
лице стекло радно искуство у образовању и васпитању
- оригинал), лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здавственој способности о раду са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија), преглед кретања
у служби са биографским подацима, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора функције, дужно је да
достави резултате стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Школа прибавља
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139 ст. 1 тач. 3 Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу школе, са назнаком “Конкурс за
избор директора”. Информације се могу добити на наведени телефон.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
“ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”
32210 Мрчајевци

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да изабран кандидат које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
став 1и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и то: стечено одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, за педагога и психолога
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005.године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање од 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има обуку и положен испит за директора установе; да
има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом
раду (извештај просветног саветника), а кандидат који је
претходно обављао дужност директора установе дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установеи оцену спољашњег вредновања; да познаје рад на
рачунару и да има професионални углед.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ о
поседовању дозволе за рад - лиценцу (оверену копију);
потврду да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству не
старије од шест месеци (оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверну
фотокопију доказа о познавању спског језика (доставља
само кандидат уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); оригинал доказа Министарства унутрашњих послова 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 30 дана); оригинал
доказа 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 (не старији од датума
објаве конкурс); да има обуку и положен испит за директора установе (уколико поседује, а уколико не дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност); оригинал доказ о радном искуству на пословима
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег
образовања, издат од стране послодавца(не старији од 30
дана); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидат који је предходно обављао

дужност директора установе), односно потврду да надзор није вршен; оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора о свом раду (само кандидат
који поседује извештај просветног саветника); оверену
копију лиценце за директора установе; биографске податке са прегледом кретања у служби и по могућству остале
доказе о стручности, и професионалном угледу; доказ о
познавању рада на рачунару (уверење или сертификат
или провера од стране комисије). Изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да исти
положи у року од две године од дана ступања на дужност. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити лично или на адресу школе: Основна школа
„Татомир Анђелић“, 32210 Мрчајевци. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу можете добити код секретара
школе тел. 032/800-178.

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА
32000 Чачак, Стоје Тошић 23

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, по Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016 и 2/2017); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
ком се изводи образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
попуњени пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених;
доказ о знању српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела; доказ
да против кандидата није покренут кривични поступак
или истрага за наведена кривична дела; потписана пријава са биографијом. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереним фотокопијама. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, а чије
су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати
бити обавештени на адресу коју су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на бројеве телефона које су навели у
својим пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс, заједно
са потребном документацијом, доставити школи на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс” или
лично у секретаријату школе, у периоду од 9 до 14 часова
сваког радног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе лично или
путем телефона: 032/330-323.
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Наука и образовање

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

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

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
одсутног запосленог, са 75% радног времена

Наставник прехрамбене групе
предмета (биљних односно
ратарских производа)

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице:
које има одговарајуће високо образовање стечено: 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 комбинује
целине и одговарајуће научне односно стручне области
или области педагошких наука под условом да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; које има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног 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 комбинује целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука под условом да има завршене студије првог
степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; које није
осућивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзора на изречену кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање; које има држављанство Републике
Србије; које зна српски језик на којем се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља: биографију (у којој
обавезно наводи да ли су вршили психолошку процену
способности код надлежне службе за послове запошљавања и када су је вршили); оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има
високо образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија; уверење надлежне полицијске управе да није правноснажно
осуђиван за горенаведена кривична дела и да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса);
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених

Бесплатна публикација о запошљавању

(не старије од шест месеци); доказ да зна српски језик на
којем се остварује образовно - васпитни рад (овај доказ
доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику); лекарско уверење
надлежне здравствене установе (доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима) доставља кандидат, који буде примљен у
радни однос, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом у затвореним ковертама на адресу: Технолошка школа, 35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2,
са назнаком „За конкурсну комисију”. Ближе информације
могу се добити на тел. 035/561-697.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-140

Асистент за ужу стручну област
Хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија, претходно завршен природно-математички факултет, студијски програм
Хемија, са просечном оценом најмање 8, најмање два
објављена рада минималне категоризације М53 и радови објављени на конгресима и симпозијумима. Општи и
посебни услови предвиђени су Законом о раду, Законом
о високом образовању, Статутом и Правилником о избору наставника и сарадника Високе медицинске школе
струковних студија Ћуприја. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат доказује испуњеност услова конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, Лоле
Рибара 1/2, са назнаком „Пријава на конкурс”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35255 Поповац
тел. 035/541-040

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, са 88,8% радног времена

Наставник информатике

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, са 10% радног времена

УСЛОВИ: Kандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број
88/2017), и то: 1) да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије):
(1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајуће предмете, односно
групу предмета; да има степен и врсту образовања у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни преглед”, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново
на сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом
високом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора
о раду), доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију” на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 35254 Поповац. Лице за
контакт: Ана Ђорђевић, секретар, 035/541-040.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35208 Војска
e-mail: osvojska@gmail.com
тел. 035/8339-140

Наставник математике

на одређено време, са 88,89% радног
времена, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка наставнице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, а најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа 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 сарадника 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 осуђен 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 пријавним формуларом достављају школи
на адресу: ОШ „Стеван Синђелић”, 35208 Војска. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима
о испуњености услова доставити на адресу школе. Докази о испуњавању услова предвиђени овим огласом, ако
нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају
бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени галасник РС”, бр. 93/2014
и 22/2015). Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, телефон: 035/8339-140.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
Косово Поље

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: предвиђени чланом 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17) и кандидат их мора испуњавати.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и следећу документацију: диплому; доказ о дозволи за рад
за наставника или стручног сарадника; доказ о обуци
и положеном испиту за рад за директора школе (није
обавезан документ али изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност); извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се
против кандидата не води судски поступак; доказ о
најмање осам година рада на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве на конкурс неће се разматрати. Пријаве доставити лично или на адресу: ОШ „Аца Маровић“, СШЦ
„Свети Сава“, 38210 Косово Поље.

ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ”
Штрпце

1) Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, ради
замене запосленог, односно до повратка
запосленог са функције директора

2) Наставник историје

на одређено време преко 60 дана, ради
замене запосленог, односно до повратка
запосленог са функције директора, са 31%
радног времена

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, број 88/2017),
кандидат треба да има образовање стечено на студијама другог степена мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; радно место
1: 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); радно место
2: професор историје, професор историје и географије,
дипломирани истиоричар, мастер историчар и дипломирани историчар-мастер; 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (достављају кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећу конкурсну документацију: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оверену фотокопију; извод
из матичне књиге рођених, оргинал или фотокопију;

32

| Број 774 | 25.04.2018.

доказ да кандидат није осуђиван или да се против њега не
води поступак за учињено кривично дело; доказ о познавању српског језика (само кандидат који образовање није
стеко на српском језику); лекарско уверење. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Неблаговремене
и непотпуне пријаве Конкурсна комисија неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом и одштампаним формуларом се достављају школи на адресу ОШ „Стаја Марковић” 38236
Штрпце. Све информације се могу добити на телефон
0290/70-910.

је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је надзор
извршен). Сви наведени докази саставни су део пријаве на
конкурс, морају бити оверени од стране надлежног органа
и не могу бити старији од шест месеци. Пријава на конкурс
за избор директора заједно са потребном документацијом
доставља се на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс за директора школе“ или доноси лично на адресу школе, радним даном од 8 до 12 часова.

MЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Редовни професор за ужу научну
област Фармакологија

Приштина - Грачаница
38205 Грачаница

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Интерна медицина

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“ бр. 88/2017); да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и 2 и став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“
бр. 88/2017), 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) на студијама другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
научне односно стручне области педагошких наука и 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;
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; да има најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образивно-васпитни рад. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију докомуната
о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
доказ о држављанству; доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело; доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за приврени преступ утврђеним Законом о основама система образовања и васпитања; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак; потврда о радном
стажу; доказ о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стеко средње,
више или високо образовање на српској језику у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе); доказ
о резуклтату стручно-педагошког надзора о раду кандидата, извештај просветног саветника (уколико га поседује); биографски подаци са прегледом кретања у служби
(портфолио). Уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно

Доцент за ужу научну област
Патолошка анатомија
Сарадник у настави из уже научне
области Педијатрија
Сарадник у настави из уже научне
области Интерна медицина хематологија
Сарадник у настави из уже научне
области Интерна медицуина гастроентерологија
УСЛОВИ: А) У звање редовног професора може бити
бирано лице које испуњава следеће минималне услове:
1. испуњени услови за избор у ванредног професора, 2.
позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, 3.
објављена два рада из научне области за коју се бира, у
периоду од избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21, М22 или М23, 4. 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, 5. цитираност од 10 хетероцитата, 6. једно пленарно предавање на међународном или домаћем
научном скупу или два саопштења на међународним
или домаћим научним скуповима, 7. књига из релевантне области, одобрен од стране наставно научног већа
факултета уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или
превод одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну
област за коју се бира, објављеног у периоду од избора у
наставничко звање, 8. резултат у развоју научнонаставног
подмлатка на факултету, 9. учешће у комисијама за
одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно
мастер академским студијама, 10. наставник који се бира
у звање редовног професора мора испуњавати и услове
да буде ментор за вођење докторске дисертације у складу
са стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку
за акредитацију високошколских установа и студијских
програма”. 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. Наставницима на клиничким предметима неопходна
одговарајућа здравствена специјализација. Б) 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 ваннредног 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 седиштењм у Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор
рада, 6. оригинално стручно остварење или руковођење
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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. Наставницима на клиничким предметима неопходна одговарајућа здравствена специјализација. В) 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 области 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. Г) Сарадник у настави: студент докторских студија; завршене
интегрисане академске студије са просечном оценом најмање осам; смисао и способност за наставни рад. Посебни услови: већа просечна оцена из предмета уже научне
области; већи број научних радова објављен у домаћим
и иностраним часописима; већи број стручних радова на
домаћим или међународним скуповима; краћи рок студирања - млађи кандидат; добијена студентска признања;
активно познавање страних језика; активно познавање
рада на рачунару. Посебни услови, оцена испуњености
услова и поступак избора наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом
образовању, Правилником о ближим условима за избор
наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и
поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАЈКО УРОШЕВИЋ”
Готовуша

Наставник математике

са 57,14% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17) кандидат који се пријави на конкурс мора да
испуњава следеће услове: 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);
да има психичку, физичку и здрвствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да
се не води кривични поступак и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.

Бесплатна публикација о запошљавању

139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Изабрани кандидат је обавезан пре закључења уговора
о раду да достави доказ да поседује психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни форлмулар на званичној интернет страници Министарства.
Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: ОШ „Рајко Урошевић“ у Готовуши, 38236 Штрпце, са назнаком ,,Пријава на конкурс“ или лично у управи школе. Неблаговремена и непотпуна документација
кандидата неће бити узета у разматрање. За све додатне информације о конкурсу кандидати могу да се обрате
управи школе, на телефон 0290/75-089.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе
надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц

34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Социологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
социолошке науке. Кандидати морају да испуњавају
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом
надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани
за кривична дела прописана наведеним прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом
образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити
и: биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или
уверења којима се потврђује стручна спрема, уверење
полицијске управе органа да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци, уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница; списак
стручних и научних публикација, а за кандидате који су у
радном односу на Економском факултету у Крагујевцу и
резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отворен
15 дана. Пријаве са документима и назнаком „За конкурс”
доставити на адресу: Економски факултет, Крагујевац,
Ђуре Пуцара Старог 3.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област
Математичка анализа са применама
у Институту за математику и информатику
факултета, на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
рачунарских наука. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник техничког и
информатичког образовања, технике
и технологије и информатике и
рачунарства
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених Законом о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/2017) и то: да имају одговарајуће високо
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), као и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и
3/17); 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: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи и то: доказ о
одговарајућем образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења - ако диплома није издата);
уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о
неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци
оргинал или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. 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
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Наука и образовање
коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом са назнаком „За конкурс за радно
место__________“, доставити на горенаведену адресу.
Телефон за контакт: 034/302-136, Јелена Митровић,
секретар школе.

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Биохемија
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Интерна медицина
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време 5 година

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

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из
научне области за коју се бира.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном
односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и
потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање Универзитета
у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_
Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_
izmenama _i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf),
утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних
чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања.
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Социјална медицина
на одређено време 3 године

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

КРУШЕВАЦ
МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”
Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017) за директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 тачка 1 и
2 овог Закона и то: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017) за наставника музичке школе и подручја рада
Култура, уметност и јавно информисање, за педагога и
психолога, 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 (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне области, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); (2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад
(положен стручни испит - лиценцу) за наставника, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против 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; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да је савладало обуку и да има положен испит за
директора установе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника или
стручног сарадника, односно стручном испиту; уверење
о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним

психичким, физичким и здравственим способностима за
рад са децом и ученицима, не старије од шест месеци;
уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, противправног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
уверење привредног суда да није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана);
уверење основног суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, противправног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом без
обзира на изречену кривичну санкцију (оригинали или
оверене фотокопије, не старије од 30 дана); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених - нови образац (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (важи за кандидате који
су одговарајуће образовање стекли на другом језику);
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал); оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника); уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија извештаја о спољашњем вредновању
школе); радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби; оквирни план рада за време трајања мандата
(није обавезно). Формулар за пријаву на конкурс кандидат преузима на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: www.mpn.gov.rs. Документација без
доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском
року, када министар пропише услове, програм обуке и
начин полагања испита за директора, положи наведени
испит у складу са чланом 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Кандидати ће писаним путем бити обавештени о именовању
директора, у складу са законом. Пријаве на конкурс и достављена документација се не враћају кандидатима. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе
на тел. 037/427-556. Пријаве на конкурс са прилозима доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу
доставити поштом, препорученом пошиљком на горенаведену адресу или лично у канцеларији секретара школе, радним даном од 7.00 до 13.00 часова, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора”.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ“

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник историје

на одређено време до повратка запосленог
са функције директора, за рад у издвојеним
одељењима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и Правилника остепену и врсти образовања и васпитања и стручних
сарадника у основној школи и то: одговарајуће образовање које подразумева одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2010. године или основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
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Наука и образовање
године, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан, заједно са
потребном документацијом о испуњености услова, достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар подносе и одговарајућу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за гореневедена кривична дела;
кандидат који није стекао образовање на српском језику
доставља доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна процена способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање. Кандидат који
буде изабаран пре закључења уговора о раду доставља
уверење о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Сва документа се прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве са доказима о испуњавању
услова огласа слати на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити телефоном на број 015/860869.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југосоловенску 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 језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 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 филологија: српски језик и књижевност, Србистика.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из. чл.
139, 140,142 и 143 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/2017); да
испуњавају услове у погледу стручне спреме сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службе-
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ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017 и 11/2017). Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарсва просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
од стране директора школе, а избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. У
поступку одлучивања у избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Пријављени
кандидати су дужни да уз пријаву доставе одређену документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе;
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након доплимирања 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 (оригинал или оверена фотокопија
потврде - уверење одговарајуће високошколске установе
о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена копија уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
ово образовање је наставник обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу); оверену фотокопију уверења о држављанству или оригинал (не
старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или оригинал (не старији од 6 месеци);
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду; доказ о познавању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ
о томе треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената (оригинал
или оверена фотокопија): доказ из казнене евиденције
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Пријаве
се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Београдска 22
тел. 018/251-405

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање из чл. 139 и 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника, за педагога или психолога, 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, 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 неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или одговарајуће образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника техничке школе,
подручје рада машинство и обрада метала, педагога или
психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 дискриминаторско понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад
наставника или стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност); најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); диплому о
стеченом одговарајућем образовању (оверен препис или
оверену фотокопију дипломе); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; доказ о неосуђиваности (не
старији од 6 месеци); потврду да има најмање осам година
рада у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; потврду о радном искуству;
доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора школе); доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, као и доказ да није правоснажно осуђивано
за привредни преступ у вршењу раније дужности. Рок за
пријаву на конкурс: 15 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова достављају се
поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора“.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18225 Катун
тел. 018/618-180

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 139 и 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), 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, трансцдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или
психолога. Лице из става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; поседовање дозволе за рад (лиценце) за
наставника, педагога или психолога; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
обуку и положен испит за директора установе (узеће се у
обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за
директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да
положи испит у законском року, након што Министар просвете, науке и технолошког развоја донесе одговарајући
подзаконски акт); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико се на конкурс јавља лице које је претходно
обављало дужност директора установе резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима
и обавезама); да није покренута истрага нити је подигнута
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оптужница за кривична дела из надлежности суда; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности или других
добара заштићених мађународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање држављанства Републике Србије; знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказује се дипломом о стеченом образовању). Директор
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству; оверен препис/фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), прибавља се пре закључења уговора о раду; уверење суда да
није покренута истрага нити да је подигнута оптужница
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само за кандидата који
је претходно обављао дужност директора установе); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: “Конкурсној комисији”. Кандидати ће
бити позвани на интервју од стране конкурсне комисије,
а по завршетку рока за пријављивање на конкурс. Кандидати учесници конкурса ће бити обавештени о избору
директора и његовом именовању од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ШУМАТОВАЦ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-793

Наставник прехрамбене групе
предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одговарајућег
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у средњим стручним
школама и то: дипломирани инжењер технолог, одсек
органско-технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство
или биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и
сточна храна или микробиолошки процеси; дипломирани
инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране
или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер
технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство; дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани инжењер технологије врења;
дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних
производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију ратарских производа;
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију
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биљних производа; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском
програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија,
Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер технологије, претходно завршене
основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена
технологија на модулима: Технологија конзервисања
и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.
Кандидати треба да испуњавају и следеће услове о којима подносе доказе: у складу са чланом 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова. Програм стицања образовања из члана 142
став 1 наведеног закона реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање. У складу
са чланом 142 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 образовање из члана 142 став 1 наведеног закона;
да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседују
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (доказ о испуњености овог услова установи
доставља изабрани кандидат, пре закључења о уговора о
раду); да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву се прилаже следећа
документација: радна биографија; оригинал или оверена
копија извода из матичне књиге рођених, односно венчаних; оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена копија
дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат има
или да се сматра да има образовање из члана 142 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања.
Попуњени формулар за пријаву на конкурс која се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве предати непосредно школи или
слати путем поште на горенаведену адресу.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Теоријска и примењена
механика флуида
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су чланом 24 став 1 Закона о
раду и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању.
Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став
6 и став 8 Закона о високом образовању, чланом 165
став 6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 25, 26,
27 и 28 Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/2017). Декан
факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбети
могућност одржавања приступног предавања, када је
оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника предвиђено као обавезни услов за избор у звање
наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/2018).
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у
обавези да факултету доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и под-

носе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми
(оверен препис дипломе); биографију са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен, одштампан
и потписан образац о испуњености услова за избор у
звање наставника који се налази на веб порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. Документацију
кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве
без комплетне документације сматраће се неуредним
пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет
доноси посебан закључак.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник клавира

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник солфеђа и теорије музике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у
основној музичкој школи прописани у складу са чл. 2
ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 18/13 и 2/17); општи услови за рад из Закона о раду; услови из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (чл. 142 Закона о основама система
образовања и васпитања). Уз ручно потписану пријаву
са биографијом, кандидат треба да достави: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и
додатак дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није
издата и уверење о положеним испитима; извод из
матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009.
године (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); да лице зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом образовању); уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична
дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду, доставља лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), који се одштампан доставља установи заједно са потребном документацијом. Кандидати који буду позвани од стране
школе, дужни су да приступе провери психофизичких
способности коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт
телефон како би били обавештени о поступку провере
психофизичких способности. Пријаве кандидата који не
приступе провери психифизичких способности неће се
разматрати. Документа се предају у оригиналу или у
овереној фотокопији, путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Наука и образовање

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука за друмски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењерство;
радно искуство: небитно.

Доктор наука заштите животне
средине
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука инжењерство заштите животне средине, доктор наука - науке о заштити животне средине; радно искуство:
небитно.

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - психолошке науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука електроструке

на одређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких
наука за електроенергетику; доктор техничких наука за
електротехнику; доктор техничких наука за електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - педагошкe науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - рачунарске науке; доктор наука - пословна информатика;
доктор техничких наука за рачунарску технику/доктор
наука - електротехника и рачунарство. Радно искуство:
небитно.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинства
за обраду метала/доктор наука - машинско инжењерство;
доктор техничких наука за машинске конструкције; доктор техничких наука за производно машинство; радно
искуство: небитно.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еколошке науке; радно искуство: небитно.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: 01.09.2018. Кандидати могу
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или
имејл адресу.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ„УНИОН - НИКОЛА
ТЕСЛА“ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО,
БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ
„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ НИШ
У конкурсу објављеном 18.04.2018. године у публикацији “Послови”, мења се број телефона,
тако што уместо: 018/4580-979, треба да стоји:
018/4206-101.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може
се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 и чланом 140 став 1 и 2, Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумач., 68/15, 62/16 одлуке УС и 88/2017). Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, стручне области за одговарајуће предмете, односно
групе предмета; б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, 3) изузетно ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност
директора основне школе може да обавља лице (кандидат) које има одговарајуће образовање из члана 140
става 3 Закона о основама система образовања и васпитања тј. лице са стеченим одговарајућим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим ообразовањем,
најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе; да имају психичку, физичку и здраствену
способност за рад децом и ученицима, да имају дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценцу), обуку и положен испит за директора школе
и најмање осам година у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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 знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се реализује на босанском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговајајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценцу и уверење о полеженом испиту за директора, потврду о радном стажу у просвети, биографију
са кратким прегледом кретања у служби; уверење о
држављанству, извод из МК рођених, одговарајуће
лекарско уверење; уверење из основног и вишег суда
да се не води кривични поступак и истрага; уверење да
није осуђиван за горенаведена кривична (уверења не
смеју бити старија од 6 месеци); потврду или сертификат о познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; оквирни план рада за време мандата;
уверење о положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност). Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир и разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе на тел.
020/821-110. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу: ОШ „Меша Селимовић” Рибариће,
36309 Рибариће, са назнаком „Конкурс за директора”.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

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

УСЛОВИ: 1) висока стручна спрема, VII/1 степен дефектолог - олигофенопедагог; 2) психичка, фиичка
и здравствена способост за рад са децом и ученицима;
3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
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. У пријаву на конкурс
доставити и следећа документа: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству, уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности, у смислу тачке 3 овог конкурса.
Доставити: пријавни формулар (са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), доказ да је кандидат стекао образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад,
кратку биографију. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

ОШ „ЈОШАНИЦА“
36300 Нови Пазар, Лукаре бб
тел. 020/433-493

Наставник физике

са 30% радог времена, на одређено време до
дана престанка дужности директора школе, а
најкасније закључно са 15.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), и то ако: 1) имају одговарајуће
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају
држављанство Републике Србије; 5) знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у
радни однос доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Доказ да кандидат има
одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом, да има држављанство Републике Србије и
да зна српски језик и босански језик, морају бити састави део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене способности за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључивања уговора о
раду. Наставник мора има одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС“ број 88/17). Знање
српског и босанског језика кандидат докаује стеченим
средњим, вишим или високим образовањем на српском
и босанском језику или да је положио испит из наведених
језика по програму одговарајуће високошколске установе,
сходно члану 141 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17). У погледу степена и врсте образовања, односно одговарајућег
високог образовања, потребно је да кандидати имају
одговарајуће високо образовање, сходно члану 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013 и 35/2015), као и
степен и врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/2012,
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Наука и образовање
15/2013, 2/2016 и 10/2016) - Правилник и Правилником о
организацији и систематиацији радних места у ОШ „Јошаница“ Лукаре 19/1 од 29.01.2016. године, чије одредбе
нису у супротности са Правилником. Рок за доставу пријаве (пријавни формулар) на конкурс је 8 дана и почиње
да тече од дана објављивањау публикацији „Послови“.
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену копију дипломе, односо уверење којим се доказује
одговарајуће високо образовање; оригинал уверење о
дражављанству; да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; одговарајући доказ којим се доказује
знање српског језика и босанског језика, сходно члану
141 Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет адреси Министарства, а потребу
документацију (доказе) заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије диплома и додатака дипломама на свим нивоима
студија (дипломама стеченим у иностранству потребно
је приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе), фотокопирану или очитану личну карту, остале
доказе о испуњености услова конкурса, као и фотокопије
објављених научних, односно стручних радова у научним
часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом,
односно признатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија,
практикума или збирки задатака за ужу област за коју се
бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника треба
да попуни електронски образац са подацима о кандидату
који се налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje) и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је приложити доказе у форми
одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће разматрати
само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору
у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу
уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, за
сваки конкурс посебно.

НОВИ СА Д

ОШ „ШАМУ МИХАЉ“

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА “ХИПОКРАТ”
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 064/6495-207
e-mail: office@medicinskaskola.rs

21226 Бачко Петрово Село
Др Имреа Киша 34

Директор

на мандатни период од 4 године

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: могу се пријавити кандидати који испуњавају
услове из члана 140 став 1 и 2, члана 122 и члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17), члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015) и то: 1) да
је стекао одговарајуће високо образовање потребно за
рад у основној школи на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука,
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) да има држављанство
Републике Србије; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и
чланом 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања; 4) да није
правноснажно осуђиван за привредни преступ утврђен
Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања; 5) да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности у складу са Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања; 6) да
зна српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад; 7) да има дозволу за рад - лиценцу; 8) да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9) да има положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност, у противном му престаје дужност
директора); 10) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 11) доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања.

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

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави:
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе; оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену копију уверења о држављанству

Професор биологије - приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен - професор биологије или дипломирани биолог; основна информатичка обука; енглески
језик - средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени
телефон и мејл. Рок за пријаву: до 27.04.2018.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 064/6495-207
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Професор хемије - приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, професор хемије или дипломирани
хемичар; основна информатичка обука; енглески језик средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву: до 27.04.2018.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Оглас објављен у публикацији „Послови“
28.03.2018. (број 770) исправља се у погледу
броја извршилаца за радно место: васпитач и
исправно треба да стоји: 11 извршилаца.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Примењени софтверски
инжењеринг
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Републике Србије (не старије од 6 месеци); потврде из
привредног суда као доказ под тачком 4 и 5 као и потврду предвиђену под тачком 3 (потврда из МУП-а) - доставља кандидат; потврду да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом - без
обзира на изречену кривичну санкцију (потврду издаје
суд) - доставља кандидат; доказ о познавању српског
језика као и језика на којем остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; оверену копију
уверења о положеном стручном испиту или лиценци;
потврду да кандидат има осам година радног искуства на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања - оригинал (потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је лице обављало
и издаје је установа у којој кандидат ради; ако кандидат
није у радном односу, потврду издаје установа у којој је
кандидат стекао радно искуство у области образовања
и васпитања – оригинал); оригинал или оверену копију
извода из матичних књиге рођених; уколико кандидат не
достави доказ о испуњености услова под тачком 9 (да има
обуку и положени испит за директора установе), његова
пријава се неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
уколико га нема, кандидат доставља краћу изјаву на околност недостављања извештаја, а пријава се сматра потпуном изјаву дати као посебан документ. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
које издаје надлежна здравствена установа, подноси само
изабрани кандидат пре закључења уговора. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”88/2017), може да се изабере и лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
88/2017) - наставник предметне или разредне наставе,
дозволу за рад наставника, или 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. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не
може да оствари предност приликом избора ако је у току
избора утврђено постојање услова из члана 7 став 5 Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања. Сва документа достављена уз
пријаву на конкурс биће прослеђена Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице АП Војводине. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Пријаве кандидата подносе се у затвореним ковертама са
назнаком: „Конкурс за избор директора”, у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Директор

не период од 4 године

УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 ставом 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно: да има одговарајуће образовање за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
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Наука и образовање
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 поседује дозволу за рад наставника и стручног сарадника; да је савладо обуку и има положен испит за директора установе;
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 осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз молбу са биографијом, која садржи кратак преглед кретања у служби и програм рада директора школе, кандидати подносе следећу документацију:
диплому о стеченом одговарајућем образовању, у складу са законом; уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, као доказ поседовања лиценце за рад; потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела прописана Законом из СУП-а, уверење
основног и вишег 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
прописана законом и уверење привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(уколико је код кандидата дошло до промене презимена
након издавања дипломе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата - извештај просветног
саветник (кандидат наведени доказ подноси само уколико
исти поседује); доказ о резлтатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања (подноси
кандидат који је претходно обављао дужност директора).
Докази се предају у оригиналу или овереним копијама.
Знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног рада на језику
на коме се он остварује или уверењем да је лице положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом кандидати
достављају накнадно, по позиву конкурсне комисије. Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року савлада обуку и положи испит за директора. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
са доказима о испуњавању услова подноси се поштом на
горенаведену адресу или се предаје лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 09 до 14 часова. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“
21424 Товаришево, Маршала Тита 62

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/17) и услове из Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања (“Сл.
гласник РС” бр. 108/15) и то: да има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер, академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
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 одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, на основним сту-
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дијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да је прошло обуку и положило испит за
директора установе (кандидат који овај испит не поседује
може бити изабран, али је дужан да у року до 2 године,
од дана ступања на дужност, положи наведени испит, у
противном му престаје дужност директора); да кандидат поседује дозволу за рад - лиценцу, односно положен
стручни испит за наставника, васпитача и стручног сарадника; да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик; 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 насиља
у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнућа, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 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 спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање мита, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оргинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу наставника,
васпитача и стручног сарадника; оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријаве које не садрже ово уверење неће се
сматрати непотпуним, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора школе); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
(са холограмом); уверење Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела (издат по објављивању
конкурса); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (издат по објављеном
конкурсу); уверење надлежног Привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (издат по објављивању конкурса); потврда о радном искуству на пословима образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања (треба да садржи: назив послодавца, делатност
којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада из области образовања и
васпитања); доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси
само кандидат који није стекао диплому на српском језику; доказ о здравственој, психичкој и физичкој способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама
директора школе); фотокопија личне карте кандидата;
фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника - само ако је кандидат поседује; оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе); преглед кретања у служби са биографским
подацима и оквирним планом рада за време мандата
(необавезно). Документација се подноси у оргиналу или
фотокопији овереној од старне јавног бележника. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети у затвореној коверти, препорученом поштом на горенаведену адресу или лично секретару школе, на наве-

дену адресу, сваког радног дана у периоду од 08.00 до
14.00 сати. На коверти обавезно назначити „Конкурс за
избор директора школе“. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21000 Нови Сад, Народних хероја 7

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице
које испуњава следеће услове: има одговарајуће високо образовање, односно образовање стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,односно групу предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (у ком случају мора имати завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; да има
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
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 родоскрвнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место
директора школе треба да достави следећу документацију: преглед кретања у служби са биографским подацима; уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених не старији од 6 месеци; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (не достављају кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о годинама
рада после стеченог одговарајућег образовања; извод
из казнене евиденције, уверење о некажњавању из
суда и привредног суда; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (може и из досијеа, а изабрани кандидат ће накнадно, пре закључивања уговора, доставити ново, не
старије од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује). Неблаговремене или непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријава на конкурс са
потребном документацијом се подноси у затвореној
коверти, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”, лично или поштом на горе наведену адресу. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
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САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
“ПИНКИ”

21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

Наставник предметне наставе,
предмети из области друмског
саобраћаја

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник” бр. 88/17): да
има одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и важећем Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада саобраћај („Сл. гласник РС”, број 16/2015 и 2/2017); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови у
погледу степена и врсте стручне спреме и звања: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани
инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални
и индустријски транспорт или логистика; дипломирани
саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и
транспорт - транспорт, логистика, саобраћај и транспорт;
дипломирани инжењер саобраћаја - мастер, на студијском програму саобраћај и транспорт - друмски саобраћај.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију:
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену копију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију), уверење о неосуђиваности из казнене евиденције надлежне полицијске управе - не старије од 6 месеци. Уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику доставља доказ (уверење
или потврду) да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о
здравственој способности за рад са ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће
разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на горенаведену
адресу, са назнаком “За конкурс”.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, као и посебне услове: наставник и стручни
сарадник - лице које је стекло високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
на студијама другог степена из научне , односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, на студијама другог из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области и области
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педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
поседује дозволу за рад (лиценца) за наставника, педагога или психолога, да је прошао обуку и да има положен
испит за директора, да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и
здравстену способност за рад са децом и ученицима, 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
насиља у породици: одузимање малолетног лица, злостављање и запуштање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добра заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је стекао образовање у складу са чланом 141
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: извод из
матичне књиге рођених; оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења дозволе за рад - лиценце за наставника, педагога или психога; уверење о положеном испиту за директора школе;
уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење
(може лекарско уверење из досијеа, а кандидат који буде
изабран, накнадно ће, пре закључења уговора о раду,
доставити ново лекарско уверење); потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о
резултима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); кратак
преглед биографских податакаф; доказ о познавању српског језика (за кандидате који нису стекли средње, више
или високо образовање на српском језику). Пријава која
не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора школе, сматраће се потпуном, јер програм обуке за
директора као и правилник о полагању испита за директора школе, нису донети од стране министра. Уколико
изабрани кандидат нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Уврење о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или путем поште на горенаведену адресу, у року од
15 дана, од дана објављивања конкурса, рачунајући од
наредног дана објављивања у публикацији “Послови” на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”
21000 Нови Сад, Раваничка 2

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На расписани конкурс за избор директора могу
се пријавити кандидати који испуњавају услове из члана
140 став 1 и 2, члана 122 и члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017), члана 7 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 108/2015) и то: 1) да је кандидат стекао
одговарајуће високо образовање потребно за рад у основној школи на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да је држављанин Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања; да није правоснажно осуђиван

за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, односно
лиценцу за рад наставника, психолога или педагога; да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит
за директора у року од две године почевши од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника). Кандидат који је претходно обављао дужност директора установе, дужан је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије; потврде из Привредног суда као доказ под
тачком 4 као и потврду под тачком 3 доставља кандидат;
доказ о познавању српског језика као и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; оверену копију уверења о положеном
стручном испиту или лиценци; потврду да кандидат има
осам година радног искуства на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарујећег образовања оригинал; оригинал или оверену копију извода из матичних књиге рођених; уколико кандидат не достави доказ о
испуњености услова под тачком 8 (да има обуку и положен испит за директора установе), његова пријава се
неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у
обавези да у законском року положи испит за директора;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности које издаје надлежна здравствена установа
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора.
У складу са чланом 122 став 6 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017),
изузетно, ако се на конкурс за директора основне школе не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем за директора основне школе из члана 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
може да се изабере и лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог 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. Кандидат за директора
установе образовања и васпитања не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора утврђено
постојање услова из члана 7 став 5 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњености услова подносе се лично или препорученом поштом, на горенаведену адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора”. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Јавноправну и
заснивање радног односа на радном
месту наставника за наставни
предмет Уставно право
на одређено време од 5 година у случају
избора у звање ванредног професора,
односно на неодређено време у случају
избора у звање редовног професора

УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни степен доктора правних наука. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета,
Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу

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

Наука и образовање
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому о завршеном правном факултету, диплому или уверење о научном степену доктора
правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Браће Тан 1

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 122 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 - даље: Закон) и
услове из Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 108/15), и то: да има одговарајуће образовање из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 овог закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017)
за наставника средње стручне школе у подручју рада
Економија, право и администрација и подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, за педагога и психолога
(доказ:оверена копија дипломе); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ: лекарско уверење које издаје надлежна здравствена установа - прибавља се пре закључивања уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које јеизречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела приотив 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: уверење из МУП-а); да није правоснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности (доказ:
уверење из Привредног суда); да против њега/ње није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге потвђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога-за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскнављење, за кривично дело примања мита или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом - без
обзира на изречену кривичну санкцију (доказ: уверење из
суда); држављанство Републике Србије, (доказ: уверење
о држављанству Републике Србије); да зна српски језик
и језик на којем остварује обрзовно-васпитни рад (доказ:
диплома о стеченом средњем, вишем, или високом образовању на језику на коме се остврује образовно-васпитни
рад, или доказ о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); да има дозволу за рад наставника, педагога или психолога (доказ:
лиценца); да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (доказ: потврда о радном
стажу); да има обуку и положен испит за директора установе. Изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност (доказ: лиценца за директора);
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да у три примерка достави у облику оригинала, или код јавног бележника
оверене фотокопије: доказе о испуњењу услова из предметног конкурса; своју биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (извештај просветног саветника, уколико се на конкурс пријави лице
које је обављало дужност директора); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника или изјаву о околностима недостајања извештаја уколико надзора није било); извод из
матичне књиге рођених; очитану личну карту. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Конкурс је отворен и пријаве кандидата са доказима о
испуњености услова подносе се у затвореним ковертама,
са назнаком”Конкурс за избор директора”, у року од 15
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, на
горенаведену адресу лично или путем поште.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно
место треба да испуњава услове из члана 139 и члана
140 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, 3/2017). Члан 139 Закона о основама система
образовања и васпитања прописује услове за пријем у
радни однос, односно да 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 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 лицаили родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је да је наставник, васпитач и
стручни сарадник лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, чланом 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи,у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана 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. 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, 3/17) прописани су степен
и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно васпитног рада на радном месту наставник
немачког језика и то: професор односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил немачки
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
језик, књижевност и култура).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе); да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству РС, оригинал или оверена
копија); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених

међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из
МУП-а, не старије од шест месеци); потврду о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; доказ да зна српски језик и језик на
коме остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на српском језику
или уверење одговарајуће високошколске установе да
је лице положило испит из српског језика са методиком, оригинал или оверена копија). Напомена: доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. У
складу са чланом 155 став 1 и став 2, у вези са чланом
154 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарсатва просвете науке и тех. развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о радном месту на које кандидат конкурише и
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року од осам дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ПАНЧЕВО
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ”

26000 Панчево, Цара Душана 34
тел./факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани дефектолог/мастер дефектолог - олигофренолог. 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 се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из. тач. 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: попуњен и одштампан пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете; краћу биографију; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду); уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
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за које је изречена безусловна казна 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. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горенаведену адресу или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 013/353284.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Алибунар, Вука Караџића 2
тел./факс: 013/641-036
e-mail: etsalibunar@madnet.rs

1) Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, са 2 часа наставе недељно (10%
радног времена), образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику

2) Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, са 4 часа наставе недељно (20%
радног времена), образовно-васпитни рад се
остварује на румунском језику

3) Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику

4) Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, са 12 часова наставе недељно
(66,67% радног времена), образовноваспитни рад се остварује на српском језику

5) Наставник српског као
нематерњег језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, са 6 часова наставе недељно
(33,33% радног времена), образовноваспитни рад се остварује на румунском
језику

Услови за радна места 1 и 2: кандидат може да буде
примљен у радни однос под условом да има одговарајуће високо образовање, и то: (1) професор историје;
(2) дипломирани историчар; (3) професор историје - географије; (4) дипломирани историчар - мастер; (5) мастер
историчар. Лице из подтачке (4) и (5) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене
основне академске студије историје.
Услови за радно место 3: кандидат може да буде
примљен у радни однос под условом да има одговарајуће
високо образовање, 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).
Услови за радна места 4 и 5: кандидат може да буде
примљен у радни однос под условом да има одговарајуће
високо образовање, и то: (1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; (2) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; (3) професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност; (4) професор српског језика и српске књижевности; (5) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;
(6) професор југословенске књижевности и српског језика; (7) професор југословенске књижевности са страним
језиком; (8) професор српског језика и књижевности; (9)
професор српске књижевности и језика; (10) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
(11) професор југословенских књижевности; (12) дипло-
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мирани филолог за књижевност и српски језик; (13)
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; (14)
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (15) мастер професор језика и књижевности (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); (16) 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);
(17) мастер професор књижевности и језика (србиста);
(18) мастер професор књижевности и језика - компаратиста. Лице из ове тачке које је стекло академско звање
мастер мора 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. Кандидат за радно место
из тачке 5. може да буде примљен у радни однос под
условом да има одговарајуће високо образовање и то: (1)
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу на мађарском, русинском и румунском језику; (2) професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине; (3) дипломирани
филолог србиста (српски језик и лингвистика) - мастер;
(4) професор српског језика и књижевности; (5) професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком;
(6) професор српске књижевности и језика; (7) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
(8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; (10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; (11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; (12) професор српскохрватског
језика и опште лингвистике; (13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; (14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; (15) професор, односно дипломирани
филолог за југословенске књижевности и општу књижевност; (16) професор југословенске књижевности са страним језиком; (17) професор југословенских књижевности;
(18) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
(19) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
(20) мастер професор језика и књижевности (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); (21) 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); (22) мастер
професор књижевности и језика (србиста); (23) мастер
професор књижевности и језика - компаратиста. Лице из
подтачке (3) ове тачке обавезно је да положи испите из:
Методике са основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и
Српског језика у контексту са мађарским или словачким
језиком. Лице из подтачке (4)-(20) ове тачке у обавези је
да положи испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика,
Методичке праксе и испит из српског језика у контакту
са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску
и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту)
за остале националне мањине. Лице из ове тачке које је
стекло академско звање мастер мора 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; Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом.
ОСТАЛО: Кандидати (за сва радна места) треба да
испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извршена психолошка процена способности за рад с децом и
ученицима, у складу са Законом. Кандидати за радна
места 1, 3 и 4 треба да знају српски језик, а кандидати
за радна места 2 и 5 треба да знају српски и румунски језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: извод из матичне књиге рођених; доказ о
држављанству Републике Србије; доказ о неосуђиваности
правноснажном пресудом за поменута кривична дела и
непостојању дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, доказ о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на том језику, или о положеном испиту из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља се школи пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава и 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 кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Пријавни
формулар и потребну документацију треба доставити на
адресу: Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадовић”, 26310 Алибунар, Вука Караџића 2. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на
телефон 013/641-036, локал 26.

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР“
26322 Николинци, Главна 42
тел/факс: 013/655-135
e-mail: osnikolinci@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наведени
конкурс треба да испуњава услове прописане чланом
140 став 1 и 2 (изузетно, чланом 140 став 3), чланом
122 и 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 108/2015), тј. 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 прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске,односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три године или више образовање.
Кандидат, поред одговарајућег образовања, треба:
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Наука и образовање
да има дозволу за рад наставника, педагога или психолога (лиценца или стручни испит); да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора у законом
прописаном року); да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 овог
закона, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона за наставника те врсте школе
и најмање десет 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 није правноснажно осуђен 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
- румунски језик. Кандидат за директора не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела
из става 4 члана 7 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања.
Уз пријаву кандидат подноси следеће доказе: CV (биографске податке), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за
рад), потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања са подацима о пословима и задацима које
је обављао - оригинал или оверена копија; уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора);
уверење о држављанству РС - оригинал или оверена
копија (не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак и да није покренута истрага; уверење издато
од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и уверење Привредног суда да кандидат није правноснажно за привредни
преступ у вршењу раније дужности (сва три уверења
не старија од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених (нови образац са холограмом) - оригинал или
оверена копија; фотокопију важеће личне карте или
очитану биометријску личну карту; доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
- румунски језик (уколико одговарајуће образовање
није стечено на румунском језику знање се доказује
потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из румунског језика - оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског
језика у обавези су да доставе само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика - оригинал или оверена фотокопија; предлог
програма рада директора школе за мандатни период
и евентуалне прилоге којима доказује своје стручне,
организацијске, педагошке и друге способности. Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за
директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит
за директора. Осим утврђивања испуњености услова
за избор директора, Комисија за избор директора цени
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (потребно је приложити извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави кандидат који је претходно обављао дужност директора школе, дужан је да достави резултате стручно педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
ако су извршени за време док је кандидат био директор установе. Сви докази се прилажу у оригиналу или
овереним копијама. Пријава на конкурс, са доказима о
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испуњавању услова, доставља се лично или поштом
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу
се добити у Секретаријату школе и путем телефона
број 013/655-135.

ПОЖ АРEВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник математике

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

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне
студије), VII степен ВСС. Општи услови у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства и одштапан заједно са потребном документацијом
достављају установи. Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе и следећу документацију: пријавни формулар
(попуњава се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (што се доказује пре закључења уговора о
раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ доставља кандидат уз конкурсну
документацију, а прибавља га код надлежне полицијске
управе); доказ да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичних 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. Напред наведено 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. Кандидат треба да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Пријаве са потребном документацијом доставити
на адресу: Техничка школа са домом ученика „Никола
Тесла“, Костолац, Боже Димитријевића бб. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ПРИЈЕПОЉЕ
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
31330 Прибој

Наставник физичког васпитања

за 30% радног вемена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање из
члана 2 тачка 19 Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник - Просветни гласник РС“, број 8/2015); да има
психичку, физичку и здравстену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-

ловна казна 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 РС; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач 1), 3), 4) и 5) члана 139
ЗОСОВ, достављају се уз пријаву на конкурс, а доказ из
тачке 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар који се преузима
са интернет станице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИСАВ ДОБРИЦА РАЈИЋ”
31325 Бистрица
тeл. 033/80-626

Дирeктoр

нa мандатни пeриoд oд 4 гoдинe

УСЛOВИ: Зa дирeктoрa мoжe бити изaбрaнo лицe кoje
испуњaвa услoвe прoписaнe члaнoм 122, члaнoм 123
стaв 14 и стaв 15, члaнoм 140 стaв 1 тaчкa 1 и 2, стaв
2 и члaнoм 139 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa (“Службeни глaсник РС” бр. 88/2017), и
Прaвилникoм зa избoр дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa (“Службeни глaсник РС”, бр. 108/2015): 1.
дa пoсeдуje oдгoвaрajућe висoкo oбрaзoвaњe из члaнa
140 стaв 1 тaчкa 1 и 2 и стaв 2 Зaкoнa o oснoвaмa
систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (“Службeни глaсник РС”, бр. 88/2017): 1) нa студиjaмa другoг стeпeнa
(мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoвнe студиje,
спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje) и тo: 1. студиje
другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa
oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe прeдмeтa; 2. студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти
пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг
стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe,oднoснo стручнe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких
нaукa; 2) нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe
чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo
oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe; 3) лицe
из стaвa 1 тaчкa 1 пoдтaчкa 2 oвoг члaнa мoрa дa имa
зaвршeнe студиje првoг стeпeнa из нaучнe oблaсти,
oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт,
oднoснo групу прeдмeтa; дa кaндидaт имa психичку,
физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и
учeницимa; дa ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм
зa кривичнa дeлa утврђeнa члaнoм 139. стaв 1. тaчкa
3. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa
(прибaвљa шкoлa); дa имa држaвљaнствo Рeпубликe
Србиje; дa знa jeзик нa кoмe сe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд; дa имa нajмaњe oсaм гoдинa рaдa у
устaнoви нa пoслoвимa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, нaкoн
стeчeнoг oдгoвaрajућeг oбрaзoвaњa; дa je сaвлaдao
oбуку и дa имa пoлoжeн испит зa дирeктoрa устaнoвe;
дa имa дoзвoлу зa рaд (пoлoжeн стручни испит - лицeнцa), зa нaстaвникa, пeдaгoгa или психoлoгa.
OСTAЛO: Кaндидaт je дужaн дa уз приjaву нa кoнкурс
дoстaви: oвeрeн прeпис или oвeрeну фoтoкoпиjу диплoмe
o стeчeнoм oдгoвaрajућeм висoкoм oбрaзoвaњу, oвeрeн
прeпис или oвeрeну фoтoкoпиjу дoкумeнтa o пoлoжeнoм
испиту зa лицeнцу, oднoснo стручнoм испиту, увeрeњe o
држaвљaнству Рeпубликe Србиje (oригинaл или oвeрeну
фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци), пoтврду o рaднoм
искуству у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa (oригинaл),
рaдну биoгрaфиjу сa крaтким прeглeдoм крeтaњa у
служби и прeдлoгoм прoгрaмa рaдa дирeктoрa шкoлe,
извoд из мaтичнe књигe рoђeних (oригинaл или oвeрeну
фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци), увeрeњe приврeднoг судa дa ниje прaвнoснaжнo oсуђeн зa приврeдни прeступ у вршeњу рaниje дужнoсти (oригинaл или
oвeрeнa фoтoкoпиja, нe стaриje oд 30 дaнa), увeрeњe
oснoвнoг судa дa прoтив њeгa ниje пoкрeнут кривични
пoступaк дoнoшeњeм нaрeдбe o спрoвoђeњу истрaгe,
пoтврђивaњeм oптужницe кojoj ниje прeтхoдилa истрaгa
или дoнoшeњeм рeшeњa o oдрeђивaњу притвoрa прe пoднoшeњa oптужнoг прeдлoгa - зa кривичнa дeлa нaсиљe
у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и
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злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa
кривичнo дeлo примaњe митa или дaвaњe митa и другa
кривичнa дeлa прoтив службeнe дужнoсти, зa кривичнo
дeлo из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe,
прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм бeз oбзирa
нa изрeчeну кривичну сaнкциjу (oригинaл или oвeрeнa
фoтoкoпиja, нe стaриje oд 30 дaнa), пoтписaну изjaву o
сaглaснoсти дa шкoлa мoжe прибaвити зa дaтoг кaндидaтa
дoкaз o нeoсуђивaнoсти прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнa дeлa утврђeнa у члaну 139 стaв 1 тaчкa 3 Зaкoнa
o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (у изjaви o
сaглaснoсти oбaвeзнo нaвeсти имe и прeзимe лицa кoje
дaje сaглaснoст), oвeрeну фoтoкoпиjу дoкaзa o рeзултaту
стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa у рaду кaндидaтa (извeштaj
прoсвeтнoг сaвeтникa), укoликo сe нa кoнкурс приjaви
лицe кoje je прeтхoднo oбaвљaлo дужнoст дирeктoрa
устaнoвe, дужнo je дa дoстaви рeзултaтe стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa устaнoвe и oцeну спoљaшњeг врeднoвaњa,
oвeрeну фoтoкoпиjу. Дoкaз дa кaндидaт ниje oсуђивaн
зa кривичнa дeлa утврђeнa члaнoм 139 стaв 1 тaчкa 3
Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa
прибaвљa шкoлa. Лeкaрскo увeрeњe o психичкoj, физичкoj и здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa пoднoси сe прe зaкључeњa угoвoрa o рaду. Дoкумeнтaциja бeз дoкaзa o пoлoжeнoм испиту зa дирeктoрa
смaтрaћe сe пoтпунoм, a изaбрaни кaндидaт бићe дужaн,
дa у зaкoнскoм рoку, кaдa министaр прoпишe услoвe,
прoгрaм oбукe и нaчин пoлaгaњa испитa зa дирeктoрa,
пoлoжи нaвeдeни испит у склaду сa члaнoм 122 Зaкoнa
o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa. Нeпoтпунe
и нeблaгoврeмeнe приjaвe нeћe бити рaзмaтрaнe, кao
ни фoтoкoпиje дoкумeнaтa кoje нису oвeрeнe oд стрaнe
нaдлeжнoг oргaнa (судa, oргaнa oпштинскe - грaдскe
упрaвe, jaвнoг бeлeжникa). Приjaвљeни кaндидaти ћe
бити oбaвeштeни писаним путем, o избoру дирeктoрa у
склaду сa зaкoнoм. Приjaвe сa oвoм дoкумeнтaциjoм сe
нe врaћajу и зaдржaвajу сe у aрхиви шкoлe. Приjaвe сa
дoкaзимa o испуњaвaњу услoвa кoнкурсa кojи нeмajу трajни кaрaктeр нe мoгу бити стaриje oд шeст мeсeци. Рoк зa
приjaвљивaњe je 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa. Приjaвe
сa дoкaзимa o испуњaвaњу свих услoвa трaжeних кoнкурсoм слaти у зaтвoрeнoj кoвeрти прeпoручeнoм пoштoм, сa
нaзнaкoм “Приjaвa нa кoнкурс зa дирeктoрa”, нa aдрeсу
шкoлe или дoнeти личнo у шкoлу, рaдним дaнoм, oд 08.00
дo 12.00 чaсoвa.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу стручну спрему, да познаје ромски језик (било који дијалект), савладан
програм обуке за педагошког асистента. У радни однос у
установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: има одговарајуће образовање;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовни-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази из испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) и 5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду - слати оверене
копије не старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана
од објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући
следећег дана од дана објављивања. Документација се
доставља на наведену адресу поштом или лично у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 08 до 14
часова. Непопуњене и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/981-124

Наставник разредне наставе

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Психолог

на одређено време до повратка радника са
функције

Одељење Жуч, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
на одређено време до повратка запослене
распоређене на послове поћника директора, а
најдуже до 31.08.2018. године, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ 88/17) и да је
стекао одговарајуће 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 научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета или
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно струковне области
или области педагошких наука; лице из подтачке (2)
мора имати завршене студије првог степена из научне
области, односно групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописимс
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Потребно је да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте стручне спреме прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
11/12, 15/13, 2/16 10/16, 11/16, 2/17, и 3/17); да у складу са чланом 142 ст. 1 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 6 бодова из
психолошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи, у складу са ЕСПБ; 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 овог члана закона; доказ о
знању српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи; доказ о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење);
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и да уз пријавни
формулар са краћом биографијом приложи оригинал
или оверену копију уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, уверење МУП 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. Уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси примљени кандидат пре закључења
уговора о раду.У поступку одлучивања о избору кандидата Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за прујем у радни однос у року од 8 дана од
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на претходну
проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима коју врши служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене кандидата за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спрему у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: да испуњава услове за пријем у радни однос у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске године
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме у складу
са Правилником о систематизацији ОШ “Херој Радмила
Шишковић“; да кандидат испуњава услове за пријем у
радни однос у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају српски језик. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 026/313-060.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник италијанског језика

са 66,67% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог одсутног преко
60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуњавању следећих услова: одговарајуће
образовање, држављанство Републике Србије, 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 да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 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. Попунити пријавни формулар који се може скинути са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и доставити са осталом
документацијом. Рок за достављање молби је 8 дана, од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на
горенаведенну адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, путем телефона:
026/641-290.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Оглас објављен у публикацији „Послови” 04.04.2018.
године, поништава се за радно место: наставник разредне наставе у продуженом боравку, за пријем у
радни однос на одређено време, ради замене запосленог одсутног преко 60 дана.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/516-247

Наставник здравствене културе

за 6 часова недељно (30% радног времена),
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор стоматологије. У
радни однос може бити примљено лице које испуњава
следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да
има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“ бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016
и 2/2017) за наведени наставни предмет, да испуњава
услове предвиђене члановима 139 и члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС бр 88/2017); да није осуђивано правоснажном пресудом за крвично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(наведени доказ доставља кандидат који буде изабран
по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду); да зна
српски језик - језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 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 системом преноса бодова (члан
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). У поступку одлучивања о избору по конкурсу
Комисија ће кандидате који уђу ужи избор упутити на
претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака,
у складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 155 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интеренет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, у делу Ново на сајту, на адреси: http:// www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015 FORMULAR - ZA
KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно потписани
пријавни формулар са назнаком да се конкурише на
одређено радно место, школи се доставља и: краћа биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених), доказ о неосуђиваности кандидата, за наведена кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат није под истрагом, саставни су део пријаве на конкурс (доставља се уз пријаву на конкурс), доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат је дужан, уколико не поседује образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, да исто стекне у року од једна, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Кандидати који имају
положен стручни испит или испит за лиценцу или који су

Бесплатна публикација о запошљавању

имали педагогију и психологију на факултету, дужни су
да доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Наведена
документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа
као доказ да су верне оригиналу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем донетим од стране
директора школе. У складу са чланом 130 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, проверу
психофизичких способности за наставника и стручних
сарадника врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Својеручно потписане пријаве на конкурс се достављају на адресу: Економско-угоститељска школа „Вук Караџић“, 11320 Велика Плана, Момира Гајића 12, са назнаком „За конкурс“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем
телефона, на број: 026/516-247.

ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И
ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА “ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
Смедерево, 17. октобра 40
тел. 022/640-930, 672/808

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутно
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава и посебне услове
из прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17); да има одговарајуће
високо образовање за наставника школе у подручју
рада, хемија, неметали и графичарство прописану
Правилником о степену и врсти образовања наставника, из општеобразовних предмета, стручних срадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015, 11/2016 - испр., 13/2016 и
2/2017); 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) ито: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајуи
предмет односно групу предмета: (2) студије другог
стпена из области педагошких наука,или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука са предходно завршеним студијама првог степена из научне ,односно стручне области
за одговарајући предмет,односно групу предмета, 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца , као и за кривична дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвљење, за кривично дело примање мита
или давање мита , за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати достављају:
Попуњени пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете , нуке и технолошког
развоја а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству
( оригинал или оверена фотокопија), не старији од 6
месеци; доказ да није осуђиван,(прибавља при Полицијској управи) члан 139.став 1.тачка 3.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС.“ бр
88/17) године. Доказ о познавању српског језика (уколико лице које се пријавило није стекло средње, више
и или високо образовање на српском језику дужно је да
достави доказ да је испит из српског језика положило
по програму одговарајуће високо школске установе).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључивања

уговора о раду. Рок за подношења пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уколико
задњи дан пријаве пада у недељу, државни празник
или на дан када школа не ради, задњи дан рока рачуна
се истеком првог радног дана када школа ради. Пријаве
се достављају непосредно или путем поште на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник италијанског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, за 22% радног
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме професор италијанског језика, мастер професор језика и књижевности,
студијски програм италијански језик и остало према Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове из члана 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за
наставника - уверење о положеном стручном испиту за
рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим за
лица која заснивају радни однос у својству приправника
или на начин утврђен као за приправнике). 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, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се
подвргну провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а
у складу са чланом 154. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), по
распореду који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОШ „ИВО АНДРИЋ” РАДИНАЦ
Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом
140. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон) и чл. 3
тач. 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да испуњавају остале
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) Полицијске
управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
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Наука и образовање
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису
образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СОМБОР

ност). Поред наведеног кандидат је дужан да приложи
извод из матичне књиге рођених и биографију с прегледом радне биографије и предлог програма рада школе.
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену програма рада школе. Сви докази који се прилажу
(за тачке од 1 до 7) саставни су део пријаве на конкурс,
морају бити оверени и не могу бити старији од 6 месеци.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава које
је поднета у року утврђеном у конкурсу. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа
којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Пријава са потребном
документацијом доставља се на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Директор

25225 Крушчић, Маршала Тита 37
тел. 025/5706-028

Директор

на мандатни период 4 године

на период од 4 годиине

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове из члана 139 и члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ 88/2017), односно: 1. које има одговарајуће
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте
школе, за педагога и психолога: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно 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 (лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. које има одговарајуће
радно искуство на пословима образовања и васпитања
- најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; које има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4. које није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. које има
држављанство Републике Србије; 6. које зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 7. које има дозволу
за рад (лиценца) наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора.

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из
члана 140 ст 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, тј. високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука - у ком
случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет; или 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са 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 српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад; поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника; обуку и поседовање лиценце за
директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора положи у року од две године од ступања
на дужност); најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона,
тј 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 установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе о испуњености услова: 1 - оверену копију, или оверен
препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
2 - потврду да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одогварајућег образовања (оригинал потврде, не старије
од 6 месеци); 3 - лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора); 4 - уверење о
некажњавању за наведена дела из суда (да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из тачке
4), из СУП-а (да се против кандидата не води кривични
поступак) и из привредног суда (да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ); 5 - уверење о
држављанству; 6 - уколико кандидат није стекао више
или високо образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да је положио испит српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; 7 - оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије
од шест месеци, са уписаном напоменом уколико је
накнадно дошло до промене презимена односно имена); оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се узводи образовно васпитни рад (осим

кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); оверен препис или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а не старије
од 30 дана, оригинал или оверена фотокопија уверења
из суда опште надлежности 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 доношења оптужног предлога - за кривична дела одређена чл. 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр.
108/2015) не старије од 30 дана, уверење о неосуђиваности привредног суда да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности - не
старије од 30 дана; потврду о радном искуству након
стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га кандидат
поседује, а уколико га не поседује доставити потписану
изјаву да није имао стручно педагошки надзор у установи; оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
- лекарско уверење (може бити старије од 6 месеци,
а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључивања уговора доставити ново лекарско уверење);
оверен препис или фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања
у служби са биографским подацима; пријава ће се
сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен
испит за директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност. Кандидат може поднети и остала
документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору директора (докази о поседовању организационих способности и др.). Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документацију достављати у три примерка, на адресу
школе: Маршала Тита 37, Крушчић, поштом или лично.
Документацију оверавати код јавног бележника, а уколико не постоји јавни бележник документацију оверити
код органа општине или суда. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретра
школе на телефон: 025/5706-028.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОЖЕФ АТИЛА”

25252 Купусина, Ади Ендре 4
тел. 025/787-020
e-mail: jozsefattila_kup@neobee.net

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да има: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 и став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017) за наставника, педагога
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја
рада којој припада школа: 1) на студијама другог степене (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 подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући премет, односно групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим високим образовањем из члана 140
став 1 и став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора може бити изабрано и лице
које поседује: одговарајуће високо образовање из чла-
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Наука и образовање
на 140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, за наставника оне врсте школе којој припада школа, на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијма у трајању од три године или вишим
образовањем. Кандидат поред одговарајућег образовања треба да има: дозволу за рад за наставника
односно стручног сарадника; обуку и положен испит за
директора установе, изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност; најмање
осам година рада у установи, на пословима образовања
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања
из члана 140 став 1 и став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања после
стеченог одговарајућег образовања, за лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона;
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; држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: доказ о држављанству (уверење о држављанству не старије од 6 месеци); - извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), у
складу са чланом 141 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, уверење о неосуђиваности
надлежног суда да се против њега не води истрага или
кривични поступак по оптужници или оптужном предлогу који није правоснажно окончан и да није одређен
притвор у скраћеном поступку пре подношења оптужног предлога; уверење о неосуђиваности из МУП-а;
уверење надлежног привредног суда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности; потврду о радном искуству
(на пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника, ако га поседује); оверена фотокопија лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује, пријава која не садржи овај доказ неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће
у обавези да у законском року положи испит за директора школе тј. у року до две године од дана ступања
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (кандидат може
приложити лекарско уверење из досијеа). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и
обавезама. Доставити биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Документација без доказа о положеном испиту за
директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат
биће дужан, да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за
директора, положи наведени испит у складу са чланом
122 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријављени кандидати писмено ће бити
обавештени о избору директора у складу са законом.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању услова тражених конкурсом слати у затвореној
коверти препорученом поштом на горенаведену адресу
школе, са назнаком “Пријава на конкурс за директора”,
или донети лично на адресу школе, радним даном од
08.00 до 13.00 часова. Сва обавештења се могу добити у
секретаријату школе, 025/787-020.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“НЕСТОР ЖУЧНИ”

25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/5870-015

Наставник енглеског језика

са 8 часова недељно непосредног рада
са ученицима (44,44% радног времена),
на одређено време до повратка одсутне
запослене

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за
пријем у радни однос наставника, васпитача и стручног
сарадника предвиђене чланом 139 као и услове предвиђене чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17),
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручног сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање, и то:
Енглески језик: 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). Уз пријаву кандидати подносе краћу
биографију, оригинал диплому или оверену фотокопију
о стеченом високом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности
и извод из књиге рођених, а лекарско уверење којим се
потврђује да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се
подносе на адресу: Основна школа „Нестор Жучни“, Југословенска 52, 25234 Лалић.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНОПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА У СОМБОРУ
Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОИВИ: Директор школе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017). Дужност директора школе може да обавља
лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника средње стручне школе за
подручје рада пољопривреда,производња и прерада
хране, за педагога и психолога. Наставник и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета.) 2. дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, 3. обуку и положен испит за директора установе, 4. најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5. психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
6. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 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 пол-

не слободе, против правног саобраћаја и против 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. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
саставни су део пријаве на конкурс. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у
року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Пријава на конкурс за избор
директора школе, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следеће: биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника средње стручне школе за подручје рада
пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога и психолога, оверену фотокопију дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника (испит за
лиценцу, односно стручни испит), оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе,
оригинал или оверена фотокопија уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс), оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори
или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена
фотокопија доказа 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 - издат од полицијске
управе или суда (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), оригинал или оверена
фотокопија доказа да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015) - у даљем
тексту: Правилник, а у складу са чланом 7 став 5 Правилника, оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), извод из
матичне књиге рођених - оригинал, оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског језика и језика
на којем остварује образовно-васпитни рад - диплома
о стеченом средњем, вишем или високом образовању
или потврда о положеном испиту из језика по програму
одговарајуће високошколске установе, оверена фотокопија доказа о резултату стручно-педагошког надзора
(извештаји просветног саветника), кандидат је дужан
да достави извештај уколико је над његовим радом
вршен стручно-педагошки надзор, уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе дужно је да поред доказа из тачке
12) достави и резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања, оверена
фотокопија. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања, а у складу са чланом 7 став
5 Правилника. Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном
уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова за избор директора прописаних чланом 122
став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, а који су у
конкурсу наведени у делу „Услови за избор директора”.
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Наука и образовање
Рок за подношење пријаве на конкурс за избор директора школе је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Пријава на конкурс се подноси
непосредно или путем препоручене поште на адресу:Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор,
Хаџића Светића 18, са назнаком „Конкурс за директора школе”. О резултатима конкурса Школски одбор ће
обавестити лица која су се пријавила на конкурс након
пријема решења о именовању директора школе од
стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Права, обавезе и одговорности директора школе
утврђују се посебним уговором о међусобним правима
и обавезама, без заснивања радног односа.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
”НИКОЛА ТЕСЛА”
22240 Шид, Школска 1
тел. 022/712-503

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које: 1) је стекло одговарајуће високо
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017) за наставника у подручјима рада: пољопривреда, производња и прерада хране; машинство и обрада метала; електротехника; трговина, угоститељство
и туризам; педагога и психолога у Техничкој школи
„Никола Тесла” Шид: (1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне облати или области
педагошких наука. Лице мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) да има дозволу за рад
наставника и стручног сарадника; 3)
обуку и
положен испит за директора установе; изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност; 4) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; 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) зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачак 1), 2),
3), 4), 6), 7) и 8) подносе се уз пријаву, а доказ из тачке
5) прибавља се пре закључења уговора о раду. 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. Пријаву на конкурс са доказима
о испуњености услова доставити на горенаведену адресу.
Рок за пријаву: 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-052

Васпитач

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-052

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које испуњава следеће услове: 1. одговарајуће образовање и то: да има образовање стечено на студијма 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 вишим образовањем - васпитач; 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; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
3. није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. 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.

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање и то: да
има средње образовање у трајању од 4 године (IV степен) медицинске струке - медицинска сестра васпитач;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 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.

ОСТАЛО: Уз одштампани и попуњен формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом
и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ издат од стране одговарајуће високошколске установе 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,
односно уверење или други одговарајући документ
да је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу - само васпитач, извод из казнене евиденције из МУП-а да кандидат
није осуђиван, правоснажном пресудом за кривична
дела прописана чланом 139 ст. 1 тачка 3 Закона, не
старије од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци; доказ о знању српског језика на 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,
оригинал или оверену фотокопију (нови образац са
холограмом - трајно важење). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Изабрани кандидат је дужан пре
закључивања уговора о раду да исто достави. Рок за
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу: Предшколска
установа „Влада Обрадовић Камени“, Школска 6, 22410
Пећинци, са назнаком „Пријава на конкурс” или доставити лично у секретаријат установе. Информације о
конкурсу могу се добити у предшколској установи и на
телефон 022/436-052, радним даном од 08.00 до 14.00
часова.

ОСТАЛО: Уз одштампани и попуњен формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом
и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ издат од стране одговарајуће високошколске установе 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, односно уверење или други одговарајући документ да је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно
положеном испиту за лиценцу- само васпитач; извод из
казнене евиденције из МУП-а да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 ст. 1 тачка 3 Закона, не старије од 6
месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, не старијег од 6 месеци; доказ о знању
српског језика на 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, оригинал
или оверену фотокопију (нови образац са холограмом
- трајно важење). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) прибавља се пре закључивања
уговора о раду. Изабрани кандидат је дужан пре закључивања уговора о раду да исто достави. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе на адресу: Предшколска установа
„Влада Обрадовић Камени”, Школска 6, 22410 Пећинци,
са назнаком „Пријава на конкурс” или доставити лично у секретаријат установе. Информације о конкурсу
могу се добити у предшколској установи и на телефон
022/436-052, радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

СУБОТИЦА
ОШ “МАЈШАНСКИ ПУТ”

24000 Суботица, Мајшански пут 87

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања,
(даље: Закон): да има одговарајуће образовање (I степен
стручне спреме, 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

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

Наука и образовање
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 на конкурс кандидат је дужан да
обавезно достави: пријавни формулар, доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија;
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, оригинал или оверену фотокопију доказа 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 о одговарајућем образовању
сматра се доказом о знању српског језика); лекарско
уверење, односно доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Пријаве слати на адресу : ОШ
„Мајшански пут”, Мајшански пут 87, 24000 Суботица.
Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ШАБАЦ
ОШ “ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15000 Шабац, Карађорђева 48
тел. 015/343-411, 341-025
e-mail:osjankovsa@yahoo.com

Директор

докумената); 9) преглед радне биографије и предлог
програма рада школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве уз одређену документацију
се достављају на горенаведену адресу или лично у
секретаријат школе. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема решења о именовању директора школе од стране
министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

УЖИЦЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/811-498

Наставник рачунарства и
информатике

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидати морају испунити и посебне услове прописане одредбама чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи
(“ Сл. гласник РС просветни гласник РС”, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05,
6/05,2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/ 13). Уз пријавни формулар са званичне интернет странице министарства на
конкурс приложити и одговарајућу документацију, којом
се доказује испуњеност прописаних услова: диплому о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о неосуђиваности, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Документација се доставља у овереним
фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о
испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене пријаве,
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и праијаве са неовереном документацијом, неће се
разматрати. Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од
стране директора школе.

на период од 4 године

ОШ “ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред одговарајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 изузетно и става 3 Закона, треба да испуњава и друге
услове у складу са чл. 139 став 1 истог Закона, услове из чл. 123 Закона, као и из Статута школе, које
(као документацију) доставља уз пријаву на конкурс:
1) оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбом чл. 140 став 1 и 2
Закона; 2) доказ о поседовању дозволе/лиценце за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника и доказ о
поседовању обуке и положеног испита за директора
(уколико га поседује, а изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност), оверене копије оба документа; 3) доказ о радном стажу
у установи од најмање 8 година на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4) доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, не старије од 6 месеци, или оверену копију
истог); 5) уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона (из
полицијске управе) и уверење да се против њега не
води поступак пред надлежним судом за наведена дела
исте одредбе истог члана (од вишег суда и основног
суда); 6) уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци, или оверену копију истог); 7)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника, уколико га
поседује оверену копију документа а у случају да га не
поседује, потврду од школе/а да за пријављеног кандидата у архиви школе/а не постоји резултат стручно-педагошког надзора у раду кандидата, односно извештај
просветног саветника); 8) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе (оверену копију

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017): да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона као и 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); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићенихм 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 којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
доставе: потписану пријаву са биографијом, попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе којом се

потврђује стручна спрема, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству, уверење
о неосуђиваности. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба НСЗ, о чему ће кандидати бити обавештени на
адресе које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз
које нису приложени сви докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду), неће бити разматране. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра васпитач.

Домар
УСЛОВИ: средња стручна спрема.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање 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 њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/
оверена копија дипломе, оригинал/оверена копија уверења о држављанству, оригинал/оверена копија уверења
о неосуђиваности. Конкурс траје 8 дана од објављивања.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952, 031/511-078

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Теорија и методика физичког
васпитања, спорта и рекреације
УСЛОВИ: научни назив доктора наука физичко васпитање и спорт или доктор дидактичко- методичких наука.
Општи предуслов: кандидати морају испуњавати општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст.
4 Закона о високом образовању и чл. 124е ст. 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу и чл. 92б Статута Педагошког
факултета у Ужицу. Кандидати уз пријаву достављају:
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврду надлежног органа (полицијске
управе) да нису осуђивани за кривична дела прописана
чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124е ст. 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, уверење суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута
оптужница, оверене фотокопије диплома или уверења о
претходно завршеним нивоима студија, списак стручних
и научних публикација, друге доказе којима се доказује
испуњење прописаних услова. Конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су
обавезни да доставе и у електронској форми (на CD-у).
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документима и назнаком
„За конкурс” доставити на горенаведену адресу.
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава
услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС”, бр. 88/2017), и то: да има одговарајуће високо
образовање за наставника средње стручне школе из
подручја рада Саобраћај, Грађевинарство и геодезија,
Текстилство и Личне услуге, за педагога и психолога,
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то. студије другог степена из анаучне, 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 уз које кандидат мора да има претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника (лиценцу), односно положен стручни испит, да има
обуку и положен испит за директора школе (лиценцу
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, у складу са
условима прописаним законом; 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 правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. Уз пријаву
на конкурс кандидат за директора треба да приложи:
биографију са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис/оверену фотокопију дозволе за рад наставника и стручног сарадника;
доказ о положеном испиту за директора школе уколико
је положио испит; потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ (лекарско уверење) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - не старије од 6 месеци; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима конкурса - не старије од 6
месеци; уверење суда да против њега није покренут
кривични поступак - не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству оригинал/оверену фотокопију - не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
оригинал/оверену фотокопију, не старије од 6 месеци;
доказ о познавању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који
није стекао одговарајуће образовање на српском језику
у виду доказа да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања доставља само
кандидат који је претходно обављао дужност директора школе; друге прилоге којима кандидат доказује
своје успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске способности. Рок за пријављивање
кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаву на конкурс заједно са потребном
документацијом, односно доказима о испуњавању
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услова за директора школе, заинтересовани кандидат доставља у назначеном року, лично или поштом
на адресу школе: Техничка школа “Радоје Љубичић”,
Николе Пашића 17, 31000 Ужице, у затвореној коверти,
са назнаком “Конкурс за директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
телефон: 031/514-272.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-184

шест месеци. Министар у року од 30 дана од пријема
документације из става 17. члана 123 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) врши избор
директора и доноси решење о његовом именовању, о
чему школа обавештава лица која су се пријавила на
конкурс у року од 8 дана по пријему наведеног решења.
Пријава са доказима о испуњавању услова доставља се
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за директора” или лично у просторији секретара
школе, од 9 до 13 часова, сваког радног дана. За додатне информације обратити се секретару школе на број
телефона: 031/3831-184.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122 став 5 чланом
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони): 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника, за педагога
и психолога, 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 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, 2. да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 3.
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 4. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
5. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 6. да није осуђивано правоснажном
пресудом за привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања, 7. да има
држављанство Републике Србије, 8. да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност. 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:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/ фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, доказ
о држављанству, доказ да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело, доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом
о основама система образовања и васпитања, доказ
да се против њих не води кривични поступак, потврду
о радном стажу, доказ о познавању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор). 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. Сви наведени докази саставни су део пријаве за
конкурс, морају бити оверени и не могу бити старији од

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Педагог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика

са 94% радног времена, за рад у школи у
Крвавцима

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања, и
то: 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; да испуњава услове из чл. 142 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17), односно 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; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; поседовање држављанства
Републике Србије; знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију индекса или уверење високошколске установе
о положеном испитима из педагогије и психогије или
потврду, односно уверење високошколске установе да
кандидат испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања или
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за рад
наставника, вапитача или стручних сарадника; доказ о
држављанству Републике Србије (оверен препис или
оверену фотокопију уверења о држављанству); доказ
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни
рад); уверење о неосуђиваности. Образац пријаве под
називом “Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити на адресу шко-
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Наука и образовање
ле: Основна школа „Алекса Дејовић”, 31205 Севојно,
Хероја Дејовића 2, са назнаком “За конкурс - наставник
српског језика или наставник математике или педагог“,
назначити за које је радно место. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити код секретара школе и на
телефон: 031/531-950.

В РА Њ Е
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Професор српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајућу здравствену способност; држављанство Републике Србије;
VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о
стручној спреми; да није осуђиван на безусловну казну
затвора дуже од 6 месеци; да се против кандидата не
води истрага. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), оверен препис дипломе о стеченом
образовању, уверење из СУП-а о неосуђиваности, уверење из суда да кандидат није под истрагом. Ближе
информације могу се добити на телефон: 017/421-795
или у просторијама школе. Пријаве се подносе искључиво у писаној форми на адресу школе или путем
поште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
17509 Тибужде
тел. 017/441-793

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може
се пријавити лице које испуњава услове прописане
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вапитања (“Сл. гласник РС“), и то:
да има одговарајуће високо образовање: за наставника основне школе, за педагога или психолога, које је
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, у ком случају лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе, најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за ра са децом и
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правмног 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 и да није осуђивано за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије (не страије од шест
месеци), доказ о стеченом одговарајућем степену и врсти
образовања, доказ о поседовању дозволе за рад наставника и стручних сарадника (лиценца), доказ о положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи
доказ 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), доказ о траженом радном искуству на пословима
образовања и васпитања, доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење надлежне здравствене установе не
старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности по основама из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и неосуђиваности
за привредни преступ (не старије од шест месеци), доказ
да није покренута истрага нити се води поступак пред
надлежним судом (не старије од шест месеци), доказ о
знању српског језика (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику), извештај просветног
саветника о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (уколико га кандидат поседује), уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања; радну биографију, оквирни план рада за време
мандата (факултатитвно), доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Сви наведени докази се достављају у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом се могу
поднети непосредно или преко поште на адресу школе, са
назнаком “Конкурс за директора”. Додатне информације о
конкурсу кандидат може добити на телефон: 017/441-793,
од секретара школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПРЕШЕВО
17523 Прешево

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 21.03.2018
поништава се у целости.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
19370 Бољевац, Солунских бораца 4

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и чл. 141 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и да поседују дозволу за
рад - лиценцу у складу са чл. 144 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/17). Уз пријаву кандидат подноси: оверену
копију дипломе о завршеној школи за васпитаче; уверење из казнене евиденције полицијске управе да није
осуђен правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна 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; оверену копију дозволе за рад - лиценце;
уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, боловање због
одржавања трудноће, породиљског одсуство,
одсуство ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17): да
има одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и важећем Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 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 је држављанин Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију:
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оргинал
или оверену копију), извод из матичне књиге рођених
(оргинал или оверену копију), уверење о неосуђиваности,
не старије од 6 месеци. Уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику, доставља доказ (уверење
или потврду) да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о
здравственој способности за рад са ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у
року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Зрењанин, Иве Војновића 27/б

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и под условима прописаним Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
што подразумева звања: 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). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: оверену копију дипломе о
одговарајућем образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
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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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати који су изабрани у
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад да децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Избор се врши у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања. Доставити и доказ да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу), за оне који ово образовање поседују
а за оне који не поседују, закон по члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Пријаве доставити лично или поштом на адресу школе:
Иве Војновића 27/б Зрењанин, са назнаком „За конкурс“.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ”
Зрењанин, Народне омладине 16

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник дефектолог - разредна
настава, 1 извршилац
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник дефектолог - продужени
боравак
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник дефектолог - целодневна
настава, 1 извршилац
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), кандидат треба да испуњава и
следеће услове: 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. За рад у основној школи за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју ментално ометених у развоју, кандидат треба да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је стекао 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
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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, уз претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи. Уз одштампани пријавни формулар
кандидат је дужан да достави следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању, кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена; оверену фотокопију уверења или потврде о неосуђиваности за кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања а која су наведена у тексту конкурса, које издаје Министарство унутрашњих послова,
надлежна полицијска управа; оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику
доставља оверену фотокопију уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе, за
радно место наставник дефектолог - разредна настава;
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверену фотокопију уверења односно
потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, за радна
места: наставник дефектолог - продужени боравак и
наставник дефектолог - целодневна настава; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Одштампани пријавни
формулар са документацијом траженом конкурсом, а
којом се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос за рад на оглашеним радним местима, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са
назнаком „За конкурс“, путем поште или лично, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
односно пријавни формулари, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017): 1) да има одговарајуће високо образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1. подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: 2) да има дозволу за рад, односно
положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године од дана ступања на

дужност положи наведени испит); 4) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике
Србије; 8) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. 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, остали
докази су саставни део пријаве на конкурс. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољњег
вредновања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
кандидати који су високо образовање стекли по прописима о високом образовању почев од 10. септембра 2005.
године подносе оверену фотокопију дипломе и основних и мастер студија (не старију од 6 месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу (не старију од 6 месеци); потврду да
кандидат има најмање осам година радног искуства на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања: потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је лице обављало и издаје
је установа у којој кандидат ради. Ако кандидат није у
радном односу, потврду издаје установе у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања - оригинал; оригинал уверења да није покренута истрага, нити да се води поступак пред надлежним
судом (не старије од 6 месеци); оригинал уверења 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 (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству - оригинал
(не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
- оригинал (не старији од 6 месеци); преглед кретања у
служби са биографским подацима; доказ о знању српског
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољњег вредновања, доказ о резултату стручно-педагошког надзора, односно потврду надлежне школске управе да у току његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу ОШ „Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63, са назнаком
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. За ближе информације обратити
се на телефон: 023/811-007.

СРЕДЊА ШКОЛА
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник музичке уметности

са 15% радног времена, на одређено време
до повратка одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на
основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017):
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона;
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Наука и образовање
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Кандидат мора да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и стручној школи.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са европским
системом преноса бодова. Уколико кандидат нема наведено образовање, 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 наведено образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са кратком биографијом,
кандидат доставља и следећа документа: оригинал или
оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона - уверење из МУП-а, не старије од шест месеци;
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија)
- не старије од шест месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија) - не старије од
шест месеци; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова (оригинал
или оверена копија потврде издата од стране високошколске установе); сматраће се да кандидат има поменуто
образовање и уколико достави доказ да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије (оверену
фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверену
копију потврде о положеном испиту). Доказ о знању српског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ
о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима)
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови” на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Све потребне
информације можете добити позивом на број телефона:
023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које: има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, за педагога и психолога 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 четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.септембра
2005.године; лице које је стекло 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 звршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; има дозволу за рад 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 сте-
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ченог одговарајућег образовања; изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона за
наставника основне школе, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године, или вишим образовањем за наставника основне школе, дозволу за рад
наставника, обуку и положен испит за директора школе
и најмање десет година рада на пословима образовања и
васпитања у установи за образовање и васпитање, после
стеченог одговарајућег образовања; изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
за наставника, васпитача и стручног сарадника; потврду о
годинама рада у области образовања после стеченог одговарајућег образовања; уверење 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 насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита, за кривична дела из групе 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 МУП-а да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности; лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(може из досијеа запосленог, а изабрани кандидат ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), уколико га поседује, односно потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у
раду; за кандидате који су претходно обављали дужност
директора школе доказ о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; оверену
фотокопију лиценце за директора (ако је кандидат поседује); доказ о знању српског језика, уколико високо образовање није стечено на српском језику (оверена фотокопија
дипломе о стеченом средњем или вишем образовању на
српском језику или потврда одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика
са методиком, по програму те високошколске установе за кандидате наставнике разредне наставе, односно оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем или вишем
образовању на српском језику или потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика, по програму те високошколске установе-за
кандидате наставнике и стручне сараднике). Пријава на
конкурс за избор директора са комплетном документацијом доставља се лично или поштом на адресу школе,
са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на телефон бр.
023/821-115.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чланом 122 ст.
5, чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018-др. закони) односно: које има одговарајуће образовање прописано Законом за наставника
ове врсте школе и неко од два подручја рада за која
је школа верификована (Геодезија и грађевинарство и
Електротехника), за педагога и психолога, стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; има обуку и положен испит за
директора установе; 8. има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да поднесу: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о
поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију доказа о
знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (српски или мађарски језик) односно да
је кандидат стекао средње, више или високо образовање
на српском језику и језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из српског или тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе; оригинал или оверену фотокопију потврде да кандидат има најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства надлежног за унутрашње послове у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања, уверење из суда опште надлежности да се
против кандидата не води кривични поступак, уверење
о неосуђиваности Привредног суда; оригинал или оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење
(може бити и старије од 6 месеци, а кандидат који буде
изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење); оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно име
после издавања дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе) - уколико кандидат који је раније
обављао дужност директора наведене доказе не поседује,
о тој чињеници подноси писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу; оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата-уколико кандидат наведени доказ
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не поседује, о тој чињеници подноси писмену изјаву дату
под кривичном и материјалном одговорношћу; оригинал
или оверену фотокопију доказа о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе, уколико га поседује.
Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске
податке, односно радну биографију, оквирни план рада за
време мандата, доказе о поседовању организационих способности и др.). Документација се подноси у 3 примерка
(један примерак чине оригинали или фотокопије наведене
документације које је оверио јавни бележник и још се у два
примерка достављају обичне фотокопије оверених примерака). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Пријаву са потребном
документацијом кандидати достављају на горенаведену
адресу, путем поште или лично, са назнаком „Конкурс за
директора”. Неблаговремене или непотпуне пријаве ће
бити одбачене. Додатне информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, телефон 023/536-872.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 122 ст. 5,
чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закони) односно: које има одговарајуће образовање прописано Законом за наставника
ове врсте школе и неко од три подручја рада за која
је школа верификована (Хемија, неметали и графичарство, Производња и прерада хране и Текстилство
и кожарство), за педагога и психолога, стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; има обуку и положен испит за
директора установе; има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да
поднесу: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о поседовању дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском језику и
језику на којем се изводи образовно-васпитни рад (српски језик) или оригинал или оверену фотокопију потврде
односно уверења којим се доказује да је положио испит
из српског језика и језика на којем изводи образовно-васпитни рад (српски језик) по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика и
језика на којем изводи образовно-васпитни рад (српски
језик); оригинал или оверену фотокопију исправе којом
кандидат доказује да има најмање 8 година рада у уста-
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нови на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврде, уверења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства надлежног
за унутрашње послове у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења из суда опште надлежности да
се против кандидата не води кривични поступак; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
Привредног суда; оригинал или оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима - лекарско уверење (може бити и старије од 6 месеци, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало дужност
директора установе) - уколико кандидат који је раније
обављао дужност директора наведене доказе не поседује,
о тој чињеници подноси писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу; оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - уколико кандидат наведени
доказ не поседује, о тој чињеници подноси писмену изјаву
дату под кривичном и материјалном одговорношћу; оригинал или оверену фотокопију доказа о савладаној обуци
и положеном испиту за директора установе-уколико га
поседује. Кандидат може поднети и остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о избору
(биографске податке, односно радну биографију, оквирни
план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих способности и др.). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у
огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаву са потребном документацијом кандидати достављају на горенаведену адресу, путем поште
или лично, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене или непотпуне пријаве ће бити одбачене. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, телефон 023/515-798, 023/561-567.

ОШ „Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ”
23203 Ечка, Маршала Тита 48

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице које
испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом
139 став 1 тачка 1)-5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/17) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 108/15). За директора
може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе, педагога или
психолога, то јест високо образовање које је стекло: а)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има дозволу за рад
(лиценцу); да 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); да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-

вична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог Закона тј високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећу документацију: 1) доказ о одговарајућем
образовању - оверена фотокопија дипломе или оверен
препис дипломе траженог степена и врсте образовања;
2) дозволу за рад (лиценцу), односно уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија/препис
документа), 3) потврду о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија), 4) лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверена фотокопија) - може и из досијеа,
а изабрани кандидат ће доставити ново пре закључења
уговора, 5)уверење о држављанству Републике Србије оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), 6) доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома издата
на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6),
кандидати који образовање нису стекли на српском језику знање српског језика доказују потврдом одговарајуће
високошколске установе да су положили испит из српског језика-оригинал или оверена фотокопија доказа), 7)
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико кандидат то поседује (оригинал
или оверена фотокопија), 8) извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија, 9) уверење
надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона - уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена
фотокопија), 10) уверење 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 члана 139 став 1 тачка 3 Закона
- уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија), 11) уверење
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 оверена фотокопија), 12) доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - уколико
се пријављује лице које је претходно обављало дужност
директора (оригинал или оверена фотокопија), 13) доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду - уколико
га кандидат поседује (оригинал или оверена фотокопија
извештаја просветног саветника), 14) радну биографију
са прегледом кретања у служби, 15) оквирни план рада
за време мандата. Документација која се доставља у виду
фотокопија мора бити оверена од стране јавног бележника. Рок за подношење пријава са потребним доказима
о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, лично или на телефон
023/881-018.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ”

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Директор

на период од 4 године

УСКОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове из чл. 140 став 1 и 2 чл. 122 и
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“ бр. 88/17) и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/15), и то: да
има одговарајуће 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 групу предмета, 2. студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбнују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области,
или области педагошких наука, на основним студијама у
трајању од најмање четри године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 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, 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 лице
није осуђивано правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик, као и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да има најмање осам година радног стажа
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, да има дозволу за
рад за наставника, педагога или психолога (лиценца или
стручни испит), да има положен испит за директора школе (изабрани кандидат је дужан да пложи испит за директора школе у законом прописаном року).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту или испита
за лиценцу, уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута
истрага, уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и уверење привредног суда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу ранијих дужности - сва три уверења не старија
од шест месеци, уверење о држављанству Републике
Србије (у оргиналу или оверену фотокопије), не старије
од шест месеци, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), фотокопија важеће личне карте или очитана
биометријска лична карта, доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад-српски језик
(само кандидат који образовање није стека о на српском
језику), кандидат доставља потврду одговарајуће високо-школске установе да је положио испит из српског језика у оргиналу или оверену фотокопију, потврда о радном
искуству најмање осам година радног искуства у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, уверење о положеном испиту за директора
(пријава која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора школа неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора шкле); лекарско уврење
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
посебног уговора о међусобним правима и обавезама.
Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Комисија цени доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
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оцену спољашњег вредновања. Доставити и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Сви докази прилажу се у
оригиналу или у овереним фотокопијама, не старијим од
шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријава са документацијом и прилозима достављају
се искључиво поштом на горе наведену адресу, са назнакома „Пријава на конкурс за директора“ или лично у
секретаријату школе. Особа за контакт је секретар школе
Љубомир Међо, на тел. 023/896-707.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

23000 Зрењанин, 7. јула 10

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане чланом 122
став 5, чланом 139 став 1 тачка 1-5, чланом 140 став 1 и 2
Закона, услове за избор директора прописане чланом 1-7
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 108/2015 - у даљем тексту: Правилник) и које има
образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12
,15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17). За директора школе
може да буде изабрано: лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника
основне школе, за педагога и психолога, које има образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
или Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи, односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.године. Лице из
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; лице које има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника; лице које
има обуку и положен испит за директора школе; лице које
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; лице које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; лице које није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности или за кривична дела у складу са
Законом и Правилником, односно које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита и друга кривична дела против службене дужности; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
лице које има држављанство Републике Србије; лице које
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Пријава на конкурс, заједно
са потребном документацијом, доставља се установи. Рок
за подношење пријава са потребном документацијом је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Потребна документација: 1. оригинал или оверена
фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; 2. оригинал или оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту или доказ о положеном
испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); 3.
оригинал или оверена фотокопија потврде којом се
доказује да кандидат има најмање осам година рада у уста-

нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања; 4.
оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (може из досијеа), а кандидат који буде изабран
- доставља ново лекарско уверење пре закључења уговора; 5. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; 6. оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате
који су променили презиме, односно име после издавања
дипломе; 7. оригинал или оверена фотокопија дипломе или
уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверена фотокопија потврде
или уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; 8. оригинал
или оверена фотокопија уверења суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности; за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, оригинал или оверена фотокопија
доказа Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца и за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачак 3 Закона о основама система образовања и васпитања и оригинал или оверена фотокопија
уверења надлежног Привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности,
у складу са Законом и Правилником. Уверења под тачком 8
не смеју бити старија од дана објављивања конкурса. Уколико кандидат поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду доставља извештај просветног
саветника (оригинал или оверену копију). Уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену копију).
Напомене: У складу са чланом 5 Правилника, предност за
избор директора установе образовања и васпитања има
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из
области образовања (педагошки саветник, самостални
педагошки саветник, виши педагошки саветник, високи
педагошки саветник) Уколико кандидат има стечено звање
у складу са прописима из области образовања, доставља
доказ о томе (оригинал или оверену фотокопију решења о
стеченом звању). С обзиром да Министарство просвете
Републике Србије није организовало обуку и полагање
испита за директора, пријава која не садржи доказе о томе
сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат
положи испит за директора у року прописаном законом.
Напомена у вези образовања стеченог у некој од република
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и
образовања стеченог у иностранству: а) када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће
високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника; б) када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар; в) када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, на основу
акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под а), б), в) достављају
оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу
или у овереној фотокопији и то у три примерка (један примерак чини оригинал или фотокопија наведене документације коју је оверио јавни бележник, а у два примерка достављају се обичне фотокопије оверених примерака).
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаву са потребном документацијом, са назнаком „Конкурс за директора”, доставити на
адресу (поштом или лично): Основна школа „Др Јован
Цвијић”, 23000 Зрењанин, 7. јула 10. Ближа обавештења
могу се добити од секретара школе, на телефон: 023/561773, локал 24.
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Како да се припремимо за послове будућности?

ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ

Наномедицина, свемир, клима и заштита животне средине, друштвене мреже и ИТ
технологије само су неке од области у којима ће се у будућности развити највећи број
нових послова. Развој технологије доноси потребу за новим занимањима, па ћемо тако
имати послове за које вероватно никада нисмо чули, а већ данас на тржишту постоје
бројна занимања која до пре неколико година нико није познавао

Т

оком историје многа стара занимања
су нестајала, а нова се отварала, па је
тако све лакша, бржа и јефтинија комуникација довела до тога да се процеси аутоматизују, човека замењују машине,
а све чешће се помиње да ће роботи код многих занимања заменити људе. Прича се да
ће у наредних десетак година половина сада
познатих послова бити замењена вештачком
интелигенцијом.
Ипак, оно што ће бити пресудно за нова
занимања јесте спој бројних нових знања и
вештина које ће радници морати да имају.
Будући послови ће, према оцени стручњака, бити сигурно усмерени на проблеме које
човечанство још увек није успело да реши:
климатске промене, проблем тероризма и
сајбер сигурности, а мултидисциплинарна и
креативна занимања ће свакако имати своје
место међу пословима будућности.
Већина нас, када се помену занимања
будућности, прво помисли на нове технологије, у оквиру којих такође постоје многа занимања која су у развоју, попут дигиталног
маркетинг аналитичара, независног ствараоца садржаја на друштвеним мрежама или
запосленог који се бави науком о подацима
(Data Science), која важи за једну од најважнијих и најперспективнијих ИТ области.
На недавно одржаном предавању „Роботика и машинско учење мењају послове
будућности“, било је речи о томе да током
следећих 25 година људи неће обављати 40
одсто данашњих послова, а као најважнији
проблем поменут је одговор на питање које
су вештине и знања људима потребни да би

могли да обављају послове будућности. Предавање за српске студенте одржао је Јург
Штукер, задужен за иновације и консултације
у швајцарској софтверској агенцији „Namics“.
„Током једне године нестане 15 одсто
послова, а настане око 70.000 нових занимања,
што указује на то колико је важно прилагодити образовање тржишту рада, као и то да човек препозна све своје потенцијале“, истакао је
Штукер. Он је додао да ће у будућности бити
нормално и уобичајено да људи у исто време
раде више послова и да ће све више зарађивати као фриленсери.

СПИСАК ПРОФЕСИЈА КОЈЕ ЋЕ БИТИ НАЈТРАЖЕНИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕ
Учитељи
Према студији Мекинси глобалног института, до 2030. године професије које укључују људску интеракцију, попут учитеља и наставника, биће у потражњи, док ће рад који захтева
процесуирање података бити у паду. Разлог је роботизација, односно што ће роботи заменити много досадашњих послова.
Менаџери
Вештине као што је управљање тимовима постају све пожељније, пише портал „Fairchild“,
посебно када уз то иду одређене квалификације и вештине. Имајте у виду да следећи пут
када будете сређивали свој CV, истакнете неколико својих вештина вође.
Старатељство над старијим људима
Како наводи „Fairchild“, до 2030. године ће бити најмање 300 милиона људи старијих од 65
година. У случају да више људи не почне да се одлучује за ову професију, могла би да буде
несташица старатеља за старије.
ИТ консултант
Јесте ли чули да ће роботи преузети наше послове? Зато би било добро да се определите за
технологију, јер ће се у будућности појавити од 20 до 50 милиона нових послова из области
информационих технологија.
Стручњак за питања животне средине
Ова грана науке је у порасту у свету, а познато је да су научници који су развили биљку која
усисава CO2 из атмосфере и бори се против климатских промена освојила чак три милиона
долара за научна достигнућа. „Huffington Post“ пише да би за 15 година ова области могла
да доведе до 10 милиона нових радних места.
Извор: Б92

Бесплатна публикација о запошљавању

Конференција „Образовање
у Србији - послови за будућност“
На тему образовања у Србији, у Београду
је одржана посебна конференција, на којој је
закључено да Влада Србије мора да одговори на велики изазов - како школовати младе
људе за занимања која ће постојати у будућности. Премијерка Ана Брнабић том приликом је рекла да је квалитетно образовање
више него икада темељ успешног друштва и
указала на то да се у свету дешавају велике промене, изазване новим технологијама.
„Нека од нових занимања“, каже она, „биће
стручњак за продужење живота, виртуелни
адвокат, специјалиста за телепортацију, програмер за стрес, роботски ветеринар или узгајивач вештачких органа“.
Према извештају Светског економског
форума, данашњи основци ће се бавити
занимањима која још увек не постоје, док
ће данашња занимања заменити машине и вештачка интелигенција. „Због тога“,
објашњава премијерка, „младе данас треба
учити универзалним вештинама које ће им
користити, попут способности брзог решавања проблема или критичког и аналитичког размишљања“. Она је подсетила да постоје услови да од 1. септембра ове године
програмирање постане обавезан предмет у
основним школама, које ће предавати обучени наставници по најмодернијем програму.
Организатор прве корпоративне конференције у Београду на којој је учествовало
много успешних компанија је Европски покрет у Србији, а представница тог покрета
Сузана Грубјешић истакла је да нема успешног европског друштва без доброг, стабилног
образовног система и бизниса.
„Образовање је најмоћније оружје да се
друштво извуче из економске и сваке друге
заосталости, а да млади остају у земљи и да
се они који су отишли врате“, закључила је она.
Јелена Бајевић
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Сајам запошљавања у Панчеву

ПОВОЉАН
ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ
У понуди је било око 200 радних места из области личних и финансијских услуга, услуга
обезбеђења, производње и прераде дрвене грађе, угоститељства, осигурања, обраде
метала, туризма, информационих технологија, трговине и социјалне заштите
На градском корзоу у Панчеву је у среду, 18. априла, одржан Сајам запошљавања, у
организацији НСЗ Филијале Панчево и градске управе. На сајму је 41 послодавац понудио близу 200 радних места за раднике различитих занимања и квалификација, а више
од 1.200 незапослених лица се одазвало позиву да посете сајам. Сајам су отворили директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач,
начелница Јужнобанатског управног округа
Данијела Лончар и градоначелник Панчева
Саша Павлов, који су истакли значај оваквих
манифестација.
„У претходном периоду смо радили на
томе да се Северна индустријска зона града опреми за инвеститоре који би отворили
и нова радна места. Очекујемо ускоро инвеститора из Немачке, који ће у првој фази
отворити 540 радних места са тенденцијом
да кроз реализацију друге и треће фазе запосли и преко 1.000 људи. Зато позивам све
младе, едуковане кадрове одговарајуће квалификационе структуре да прате средства
јавног информисања и градски сајт, на коме
ће сигурно бити истакнуто када ће почети
пријављивање потенцијално нових запослених“, истакао је Павлов.
Данијела Лончар, начелница Јужнобанатског управног округа, такође је истакла
значај оваквих манифестација. „У сваком
тренутку и на сваком месту Јужнобанатски
управни округ и све инспекцијске службе
јесу ваш партнер у сарадњи са привредом,
партнер у стварању повољног пословног
амбијента, али и партнер у некомпромисној
борби против рада на црно“, нагласила је
Лончар.
Директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе
Лукач рекао је да су послодавци сајам запошљавања препознали као добру могућност да
пронађу и запосле струке које им недостају.
„Број запослених лица могао би да буде
већи да особе које су на евиденцији НСЗ
више пристају на преквалификације којима
би лакше могли да обезбеде себи запослење.
Од 8.600 незапослених у граду чак је 3.000
неквалификованих и 4.250 лица са средњом
школом. У последњих годину дана 1.250 лица
је мање на нашој евиденцији, што јесте резултат програма и мера које спроводи наша
кућа. Да би људи уопште добили шансу да се
запосле морају да размишљају и о преквалификацијама, јер занимања за која су се некада школовали више тржишту нису потребна.
Међу њима је највише оних који посао чекају
дуже од пет или шест година. Данас се тражи
да радници буду квалитетни и комплетни да
би могли да буду ангажовани“, рекао је Лукач.
Ивана Јаћимовски била је једна од многих која је јуче посетила сајам. По струци
је дипломирани новинар и у потрази је за
послом већ дуже време. „До сада сам радила неке привремене послове, нисам била
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СТАТИСТИКА
Према последњим подацима у Филијали
Панчево има 16.694 незапослена лица (8.755
жена), што је за око 2.500 мање него у марту
2017. године. У граду Панчеву на евиденцији
је пријављено 8.647 лица (4.967 жена), што је
за 1.231 лице мање у односу на исти период
прошле године. У граду Панчеву највећи број
чине неквалификована и нискоквалификована лица, чак 3.072, следи средња стручна
спрема у IV степену - 2.743, а у III степену
1.642 лица. Високообразованих у Панчеву
има 643 у VII/1 степену и 489 и VI/1 и 6 у VI/2
степену. Од укупног броја активних незапослених на евиденцији се налази и 258 особа са
инвалидитетом.

пријављена ни задовољна. Сада ми је најбитније да нађем посао на коме ћу моћи да останем дуже време и послодавца који ће да ме
пријави“, рекла је Ивана.
Александра Јошић је завршила вишу туристичку школу, а на посао чека две године.
„До сада сам имала повремене послове, али
нисам нашла посао у струци. На сајму сам
конкурисала на десет радних места, највише
из области туризма“, казала је Александра.
У понуди је било око 200 радних места
из области личних и финансијских услуга,
услуга обезбеђења, производње и прераде

дрвене грађе, угоститељства, осигурања,
обраде метала, туризма, информационих
технологија, трговине и социјалне заштите.
Прилику да дођу до посла имали су конобари, кувари, продавци, рецепционери, књиговође, посластичари, виљушкаристи, радници
обезбеђења, ауто-механичари, дипломирани
правници, пројектанти, програмери, возачи,
васпитачи и многи други. Такође, посао на
сајму су могле да нађу и особе са инвалидитетом.
Сајам је уједно био и добра прилика да се
послодавцима представе актуелни јавни позиви, а незапослена лица су могла на штанду
НСЗ да добију све потребне информације о
осталим услугама које пружа НСЗ.
Ивана Мучибабић
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Сајам запошљавања у Чачку

ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ
ЗА ГРАД

Сајам запошљавања у Зрењанину

БРЗА И ОЗБИЉНА
РЕШЕЊА ЗА
НЕЗАПОСЛЕНОСТ

Зоран Мартиновић, директор НСЗ,
истакао је важну улогу локалних
самоуправа у реализацији мера и програма
запошљавања, при чему је посебно
истакао Град Чачак, који је издвојио и ове
године око 40 милиона динара у ту сврху

Путем сајма 36 послодаваца регрутовало
је кадрове за своја предузећа, а исказано
је 448 слободних радних места

Први овогодишњи сајам запошљавања на подручју Моравичког
округа одржан је 18. априла у Чачку, у просторијама Дома културе.
Филијала Чачак је ове године успела да обезбеди изузетну понуду слободних послова. Учешће је пријавило 47 послодаваца са подручја града Чачка или са регистрованим пословним јединицама у
Чачку, који су понудили више од 300 слободних послова за раднике
различитих образовних профила и степена стручне спреме. Тражено
је преко 150 радника за услужни и производни сектор у текстилној,
прехрамбеној, графичкој и металопрерађивачкој производњи, затим
васпитачи, инжењери грађевине, машинства и електротехнике, продаваци, возачи Б и Ц категорије, радници електроструке свих смерова, сарадници у осигурању, а у понуди су била и радна места на
којима ће бити ангажоване особе са инвалидитетом.
„Сајмови запошљавања су једна од значајних мера Националне
службе за запошљавање, чији је циљ помоћ у запошљавању незапослених лица. О ефектима сајмова говори и чињеница да је број незапослених на нашој евиденцији, у односу на исти период прошле
године, мањи за око 10% на нивоу државе, односно око 13% када говоримо о подацима са евиденције Филијале Чачак. Поред сајмова и
друге мере, првенствено финансијске, допринеле су смањењу броја
незапослених. Ове године је буџетом државе планирано да се око
3,65 милијарди динара искористи за подстицаје у запошљавању кроз
програме самозапошљавања, отварање нових радних места, али и
преквалификацијом незапослених и запослених лица у циљу обезбеђивања повољнијег привредног амбијента“, рекао је Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање, отварајући
Сајам запошљавања у Чачку. Додао је да значајну улогу имају и локалне самоуправе, које су издвојиле око 500 милиона динара за реализацију локалних акционих планова запошљавања у 2018. години,
при чему је посебно истакао локалну самоуправу града Чачка, која је
издвојила и ове године око 40 милиона динара у ту сврху.
„Сајам запошљавања има велики значај за наш град. Надам се
да ће знатан број наших суграђана имати успеха у проналажењу
адекватног посла. Свесрдну помоћ ће имати и од стране локалне самоуправе која настоји да обезбеди повољне услове и амбијент, који
ће многи инвеститори препознати као добру шансу за улагање свог
капитала и запослити нове раднике, имајући у виду и квалификациону структуру незапослених лица са евиденције у Чачку“, рекла је
Милица Дачић, заменица градоначелника Чачка.
Саша Обрадовић, директор Филијале Чачак НСЗ, рекао је да
је највећи број слободних послова на данашњем сајму за лица са
средњом стручном спремом, а нешто мање за неквалификована лица.
„Иако је тренутно слабије заступљена висока и виша стручна спрема,
не може се рећи да је тако и у осталим нашим програмима. За реализацију програма стручне праксе, од 80 донетих одлука у Филијали
Чачак око 60% се односи на високу стручну спрему. У програм ће бити
укључено 17 дипломираних правника, 17 дипломираних и струковних економиста, а значајан број младих са високим образовањем почеће стручно оспособљавање у просвети“, нагласио је Обрадовић.
Незапослени су имали могућност да сазнају који су послови у
понуди на тржишту рада у Чачку, конкуришу и обаве интервује са
већим бројем послодаваца на једном месту.
На евиденцији Филијале Чачак НСЗ, која обухвата подручје Моравичког округа, пријављено је 16.190 незапослених (8.915 жена). У Чачку
је пријављено 8.444 особа (4.856 жена), у Ивањици 3.784 (1.854 жена),
Горњем Милановцу 2.514 (1.472 жене) и у Лучанима 1.448 (733 жена).
Отварању чачанског пролећног сајма запошљавања присуствовали су секретар Скупштине града Чачка Мирослав Петковић и помоћници градоначелника Мирјана Ђоковић, Милан Бојовић и ВлаАна Дојчиловић
дан Милић.

Двадесет други сајам запошљавања у Зрењанину одржан је 18.
априла у организацији Града Зрењанина и зрењанинске филијале
НСЗ, у Хали спортова „Медисон“. Путем сајма 36 послодаваца регрутовало је кадрове за своја предузећа, а исказано је 448 слободних
радних места.
Сајам су обишли и градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић
са сарадницима и директорка Покрајинске службе за запошљавање
Снежана Седлар.
„Зрењанинска филијала НСЗ има најбољи учинак сајмова од
свих филијала у покрајини, а и проценат реализације је најбољи, као
и постотак остварења после сваког сајма. Имамо послодавце који су
данас огласили велики број радних места. Очигледно је да Зрењанин брзо и озбиљно решава питање незапослености, а импресиван је
податак да је овде за годину дана две хиљаде незапослених мање“,
истакла је Снежана Седлар.
„Радимо на томе да промовишемо Зрењанин као добро место за
инвестирање. Имамо пуно компанија које су купиле парцеле у индустријским зонама. Отварају се нове фирме, и домаће и стране, има
и браунфилд инвестиција у девастираним објектима. На подручју
града смањен је број незапослених за две хиљаде, али је истовремено отворено три хиљаде нових радних места, што говори да се
запошљавају и радници из других средина“, рекао је градоначелник
Зрењанина.
У обраћању медијима, директорка Филијале Зрењанин НСЗ
Татјана Мијатовић је истакла: „Овај сајам биће забележен и по томе
што имамо много већи број послодаваца и слободних послова у односу на претходне године“.
Као и до сада, били су тражени радници од I до VII степена стручне спреме различитих занимања: радници у производњи, помоћни
радници, трговци, касири, магационери, агенти продаје, комерцијалисти, презентери, пекари, возачи различитих категорија, кројачи,
конобари, кувари, зидари, тесари, армирачи, електротехничари, инжењер пољопривреде, технолози текстила, економисти и др.
Највише радника, укупно 101, од тога 100 у производњи, било
је тражено на штанду предузећа „Дрекслмајер“. ДОО „Нодулар“ тражио је извршиоце за 50 радних места, трговинском ланцу „Гомекс“
било је потребно 20 радника, док је по 30 слободних радних места било у ДОО „Прва линија“ и „Златни клас“. Иначе, 6 послодаваца
тражило је продавце, 3 грађевинске раднике, на 3 штанда били су
тражени радници из области текстилства и кожарства.
Александра Штрбац
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Унапређење услова за рад

ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПРВОМ МЕСТУ
Савремени алати и софтверска решења стручном лицу за безбедност и здравље
на раду треба да омогуће праћење стања на што једноставнији начин,
без пуно папирологије
О безбедности и здрављу на раду говоримо тек када се неко повреди или када се деси
неки инцидент. Ко и од којих повреда најчешће
страда? Шта све може довести до повреде и
каква је казнена политика? Шта предузети да
до повреда не дође? Све су то питања на која
је потребно одговорити пре него што дође до
повреде.
Законом о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник“, бр. 113/2017) уређује
се спровођење и унапређење безбедности и
здравља на раду лица која учествују у радним процесима, али и лица која се затекну у
радној околини ради спречавања повреда на
раду, професионалних обољења и обољења у
вези са радом. Законом су предвиђена права и обавезе, као и одговорности послодаваца, али и запослених. Међутим, свесни смо
чињенице да се одредбе закона примењују
тек када дође до нежељених последица.
Недовољно обезбеђена градилишта, непоштовање правила, рад са застарелим, небаждареним и неисправним алатом, непрописна
опрема, све су то потенцијални узрочници
који могу довести до повреде на раду, а понекад чак и до смртног исхода. Тако је у фебруару, након покретања машине за сечење
дрва, смртно настрадао радник у београдском
насељу Сремчица. Како спречити нежељене
последице?
Унапређење безбедности и здравља на
раду (БЗР) један је од фактора који могу допринети спречавању нежељених последица, а
може се посматрати са више аспеката: кроз активности на различитим друштвеним нивоима
(држава, привредни субјекти, појединци) и применом савремених алата, као што су софтверска решења која олакшавају рад у области БЗР.
Савремени алати и софтверска решења
стручном лицу за безбедност и здравље на
раду треба да омогуће праћење стања на што
једноставнији начин, без пуно папирологије.
Такви програми, тј. софтверска решења, треба да омогуће, поред остваривања законског
минимума, могућност развоја и креирања
додатних аналитичких и статистичких извештаја у циљу унапређења безбедности и
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здравља на раду. На основу поменутих извештаја, стручно лице за БЗР и сам послодавац могу да добију јаснију и свеобухватнију
слику о тренутном стању БЗР у свом предузећу, као и корисне информације и податке о
могућем унапређењу затеченог стања.
Рад у хуманим условима представља
задовољство за сваког појединца, али и успех и понос за организатора, послодавца и
за друштво у целини. Социјални значај БЗР
у највећој мери се изражава кроз велики број
запослених који се повреде или изгубе живот
на радном месту, оболе од професионалних
болести и других болести у вези са радом,
о којима, а често и о њиховим породицама,
преузима бригу друштво.
Економска димензија БЗР сагледава
се преко последица повреда на раду, професионалних и других болести и исказује
се одређеним финансијским показатељима
који зависе од броја и тежине таквих случајева. Наиме, повреде на раду и професионалне
болести често су праћене хаваријама, одсуством са рада, чиме се стварају трошкови и

издаци због тога што радник не ради, због
застоја који настаје у производњи и што се
знатна средства издвајају за лечење радника,
надокнаду његове зараде и других трошкова
и издатака који падају на терет послодавца
и фондова социјалног осигурања. То значи
да безбедност и здравље на раду утичу на
продуктивност и економичност пословања у
предузећу, као и на квалитет и конкурентност
производа на тржишту, те да послодавац има
непосредни интерес да она буде што ефикаснија. Зато је свако улагање у мере заштите за
послодавца корисна инвестиција. Од степена
безбедности зависи здравствена и радна способност запослених, а тиме и продуктивност
у оквиру предузећа, која се на националном нивоу одражава на висину националног дохотка. Истовремено, бољом заштитом
здравља на раду и смањењем броја повреда
на раду, професионалних и других болести,
смањује се оптерећење фондова социјалног
осигурања, што се непосредно одражава на
висину издвајања ових средстава по основу
доприноса и из националног буџета.
Дакле, од степена безбедности зависи
здравствена и радна способност запослених,
а тиме и продуктивност у предузећу, али и
способност радне популације на националном нивоу, што у крајњем утиче на национални доходак и стандард свих грађана.
Да би се запослени заштитио од нежељених последица послодавац мора добро да
информише своје раднике и да им обезбеди
прописане услове за рад. Међутим, јако је
важно да запослени има свест о опасности и
степену ризика који је процењен за то радно место. Зато су обуке веома битне, јер се на
тај начин запослени информише о мерама
превенције, могућностима заштите и начину
како избећи нежељене последице. Ово је посебно важно за особе које обављају послове
са високим степеном ризика, јер је њихова
безбедност и здравље у великој мери изложено ризицима који често доводе до хроничних обољења, понекад чак и до смртног
Катарина Јовичин
исхода.
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Позив кинеским инвеститорима

ЈЕДАН ПОЈАС, ЈЕДАН ПУТ
Министар финансија Србије Душан Вујовић говорио је у Пекингу на Конференцији „Макроекономски
и фискални оквир за успешну имплементацију иницијативе - Један појас, један пут“ и позвао све
заинтересоване кинеске инвеститоре и компаније да учествују у српским пројектима
Циљ ове иницијативе је да промовише дијалог о економским политикама, убрза међународну сарадњу у области инфраструктуре, трговине и финансија и привуче значајне ресурсе из
Кине и других извора, укључујући и приватни сектор, а све у циљу инфраструктурног развоја као
основе дугорочног одрживог раста, саопштило је Министарство финансија.
Вујовић је рекао да Србија активно учествује у иницијативи „Један појас, један пут“ развијањем инфраструктурних пројеката и повезивањем од југа према Европи и унутар региона
Западног Балкана, како путном, тако и железничком мрежом.
Указао је да, поред инфраструктуре, Србија има пројекте у области заштите животне средине (третман отпадних вода и топловод) и енергетике (термоелектране).
Нагласио је важност железничке и путне везе од југа до кључних дестинација у Западној
Европи, чиме Србија добија могућност да својим производима равноправно конкурише на овим
важним тржиштима.
Извор: РТС, Фонет

Кинези заинтересовани за улагање у наше здравство

НОВО ТРЖИШТЕ

Више од 20 кинеских компанија и око 30 предузетника боравило је у Београду, а међу њима
је и Фазхенг група из Пекинга, која је заинтересована за инвестиције у области здравства
и образовања у нашој земљи
Менаџер у кинеској Фазхенг групи Чен Сјаогуанг рекао је за Танјуг, након бизнис форума са српским компанијама који је одржан недавно у Привредној комори Србије, да су дошли да испитају тржиште и да би можда у Србији могли да направе међународну школу са различитим програмима,
као и медицински центар. „Овде видимо могућност за проналазак новог тржишта, а посебно када је реч о образовању и медицинским услугама, по
чему смо познати“, навео је Сјаогуанг.
Фазхенг група се бави и некретнинама, а Чен каже да немају скоро никакве информације о српском тржишту некретнина, али да су заинтересовани за инвестиције, на пример, у изградњу објеката за здравство и образовање. Чен истиче да би могли да нам приближе кинеску медицину, али
да та компанија комбинује традиционалне методе лечења у тој земљи са западном медицином. Објаснио је да кинеска медицина нема хируршки
приступ, пошто не лечи само један део тела, већ холистички, то јест бави се целим телом како би се излечио болестан део. „Ако је стомак болестан ми
нећемо лечити само стомак, већ цело тело“, додао је Чен. Како је рекао, кинеска медецина жели да помогне западном начину лечења болести. Када је
реч о образовању, Фазхенг група има К-12 програм намењен образовању од вртића до завршетка средње школе.
Компанија је пружила велику подршку том типу образовању у Кини, а циљ је да помогне мање привилегованој деци да стекну шансу да студирају на универзитету, укључујући и оне који се налазе изван Кине. Фазхенг је, такође, основао Крајевску болницу у Пекингу са више од 70.000 квадратних метара и 600 кревета, која нуди комбинацију кинеске и западне медицине.
У питању је најсавременији објекат који подржава најсавременије медицинско и фармацеутско истраживање. Иначе, основне теорије на којима
је заснована кинеска медицина су: теорија јина и јанга, чи-ја и крви, теорија пет елемената, систем меридијана и колатерала... Такође, основне целине,
а уједно и методе које она обухвата су: акупунктура и моксибустија, кинеска фитотерапија (биље и формуле), туина (кинеска масажа), дијетологија
(принципи исхране) и чи-гонг (древна кинеска вештина, где се складом покрета и дисања постиже баланс ума и тела).
Кинеске компаније заинтересоване су и за сарадњу са српским партнерима у областима ИКТ, животне средине и одрживог развоја, електроиндустрије, текстилне индустрије, фармацеутске и индустрије медицинске опреме, пољопривреде, образовања, некретнина, услуга, инфраструктуре,
грађевине, прерађивачке индсутрије, финансија, правних услуга и туризма.
Извор: Танјуг

Немачки привредници траже и добављаче у Србији

СПАЈАЊЕ ПАРТНЕРА
Председник Немачко-српске привредне коморе Мартин Кнап каже да је велики број предузећа у Немачкој заинтересован за измештање своје производње у земље Западног Балкана и Србију, као и за сарадњу са српским предузећима која би
била њихови добављачи
У изјави за Танјуг, пред посету Београду привредне делегације коју предводи премијер немачке савезне покрајине Баден-Виртенберг Винфрид Кречман, а у организацији Немачко-српске привредне коморе, Кнап је указао да је комора организовала и низ Б2Б (бизнис ка бизнису)
разговора.
„Премијер Баден-Виртенберга доводи представнике 10 немачких предузећа из области обраде метала, ауто-индустрије, дрвне индустрије,
која су заинтересована да ступе у сарадњу са српским предузећима. Организујемо и Дане набавке, односно спајање партнера, где долазе представници немачких фирми који овде траже своје добављаче“, напоменуо је Кнап.
Важно је да, како је истакао, предузећа која буду дошла из Баден Виртенберга остану у Србији и да овде инвестирају и подигну своју производњу. Према речима Кнапа, Баден-Виртенберг спада у привредно најјаче немачке савезне покрајине, поред Баварске и Есена. У самој покрајини
живи око 40.000 Срба који, како је навео, представљају врло значајан мост између те покрајине и Србије.
„Баден-Виртенберг у скоро сваком селу има једно средње предузеће специјализовано у својој бранши и водеће на светском тржишту. Ако
такво предузеће покаже интересовање или размишља да инвестира у Србију, да своју производњу измести у њу, онда је то интересантно за Србију и њену привреду“, нагласио је председник Немачко-српске привредне коморе.
Извор: Танјуг
Бесплатна публикација о запошљавању
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Савет за социјално предузетништво

ПОСАО УМЕСТО СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

У

У Савету кажу да им је циљ да помогну људима, не само финансијски
већ и кроз различите облике едукације

Скупштини Војводине формиран је Савет за социјално предузетништво, који ће имати оперативну и саветодавну улогу и у чији ће рад
бити укључени стручњаци, представници предузећа, невладиног и владиног сектора.
У Савету кажу да им је циљ да помогну људима, не само финансијски већ и кроз различите облике едукације. „Многи корисници
помоћи и финансијске подршке још увек нису довољно обучени да на прави начин користе та средства и због тога нам је едукација посебно важна“, каже Лазар Ожеговић, председник Савета за социјално
предузетништво. У Савету најављују и теренски рад, односно обилазак институција које у свом саставу имају кориснике социјалног
ПОЈЕДИНАЧНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ У СРБИЈИ
предузетништва.
Термин социјално предузетништво се појављује крајем осамдесе„Са оптимизмом очекујемо да ћемо врло брзо имати још боље
резултате и заједно стићи до постављеног циља, а то је да људи из
тих година 20. века у Италији, али и у другим европским земљама.
маргинализованих, рањивих категорија уместо да добијају социјалну
Појава идеје и праксе социјалних предузећа повезана је с развојем
помоћ имају посао“, каже Павле Почуч, заменик покрајинског секрекапитализма у 18. и 19. веку, када су осниване групе за самопомоћ
тара за привреду и туризам.
и друга удружења вођена принципима филантропије и милосрђа.
Представници појединих предузећа на формирању Савета указаПрва социјална предузећа основана су и уведена у Италији, 1991.
ли су на реалне проблеме у домену социјалног предузетништва, као и
године.
да од Савета очекују и рад на промоцији социјалног предузетништва.
Социјална предузећа су непрофитне приватне организације које
Они наглашавају и важност усвајања Закона о социјалном предузетсе баве производњом роба и пружањем услуга, што је директно
ништву, који би такође требало да помогне тим предузећима. Ј.Б.
повезано са њиховим јасним циљем да заједница има користи од
њихових активности. Она могу бити различита по организацији и
структури, али сва имају врло јасну социјалну и јавну сврху - остварени профит реинвестирају и непрофитна су, а користе се предузетништвом ради остваривања свог социјалног циља.
Тренутно, социјална предузећа на нивоу Европске уније чине скоро 10% малих и средњих предузећа. У многим европским земљама, због користи коју остварују и вредности које стварају у друштву
имају одређене фискалне бенефиције.
Србија још увек нема адекватну законску регулативу за успешно
функционисање социјалних предузећа, при чему и не постоји довољан степен знања о потенцијалима овог сектора. И поред тога,
социјално предузетништво у Србији тренутно постоји у форми појединачних иницијатива.

Сарадња Србије и Словеније

ПРИЛИКЕ ЗА ИЗВОЗ

У циљу унапређења сарадње предузетника Србије и Словеније у области дрвне индустрије,
Привредна комора Србије и РОПК Шкофја Лока из Словеније организовали су пословни
сусрет предузетника
Предузетници 35 словеначких фирми које се претежно баве столаријом, израдом палета, паркетарством и уградњом намештаја састали су се у Привредној
комори Србије - Привредној комори Београда са потенцијалним пословним партнерима из Србије. Истакнуто је да је информисаност о актуелним потребама и
погодностима приступа српском и словеначком тржишту, као и о приликама за
извоз и новим технологијама веома корисна и да би такву врсту сарадње требало
наставити.
Представници српских компанија „Дарекс“ и „И&Т Чемпрес“ из Београда,
„Мелине софа“ из Врања и других које се баве производњом и дистрибуцијом
намештаја, елемената за намештај и плочастих материјала, истакли су потребу
и интересовање да извозе у Словенију, као и важност оваквих сусрета, који кроз
билатералне сусрете представљају искорак ка успешној сарадњи.
Шумарство и дрвна индустрија Србије су током прошле године остварили
већи извоз за 17,6 одсто у односу на 2016, док увоз бележи повећање од 9,1%. Извози се у 58 земаља, с тим да 99% извоза иде у 25 земаља: Румунија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Словенија, Бугарска и
Мађарска, у 14 земаља ЕУ, Русију, Казахстан и САД. Главни извозни производи су дрвена тапацирана седишта, дрвени намештај и дрвени делови
намештаја. Годинама уназад на домаћем тржишту је присутан дефицит сировине.
У току је израда петогодишње Стратегије развоја дрвне и индустрије намештаја, као и акционог плана за њено спровођење. Један од кључних
циљева стратегије биће повећање учешћа финалних производа у производњи и извозу.
На састанку је речено да, с обзиром да дрвној индустрији недостаје школован стручни кадар, образовање има значајну улогу у изради СтратеЈ.Б.
гије, као и да је потребно унапредити и промовисати образовне профиле ове струке и на тај начин обезбедити квалитетан кадар.
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Филијала Пожаревац на састанку Парламента привредника

КЉУЧ УСПЕХА СВАКОГ ПРЕДУЗЕЋА
Парламент привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског округа је средином априла одржао тематски састанак привредника ова два округа.
Актуелне програме Фонда за развој Републике Србије представио је директор Филијале
Београд Милан Љушић, отворене позиве-конкурсе Развојне агенције Србије представник
РАС-а, а актуелне програме Националне службе за запошљавање директорка Филијале
Пожаревац НСЗ Соња Мирић.
Привредници Браничевског и Подунавског округа су имали прилику да чују детаље
о свим јавним позивима и конкурсима ових институција, као и условима за аплицирање
и уговорним обавезама.
Филијала за запошљавање Пожаревац је поред јавних конкуса и позива који су отворени
у 2018. години, као и конкурса који су објављени према ИПА 2013, искористила прилику да
привредницима презентује и остале услуге које пружа Национална служба за запошљавање.
На састанку је било говора и о издавању радних дозвола за странце и лица без држављанства
РС, проценама радне способности за запослене код послодавца, онлајн посредовању, сајмовима запошљавања, али и о професионалној селекцији кандидата за конкретно радно место, јер
су прави кадрови кључ успеха сваког предузећа.
Соња Мирић

Пројекат „Подршка програму запошљавања Националне службе за запошљавање“ - ИПА 2013

ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ
Јавни позиви за активности намењени теже запошљивим лицима са евиденције НСЗ, у оквиру пројекта “Подршка програму
запошљавања Националне службе за запошљавање (НСЗ)” - ИПА 2013, објављени су 11. априла 2018. и то:
• Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години - ИПА 2013, који је отворен до 11. септембра 2018. године.
Циљне групе: млади до 30 година, дугорочно незапослени, вишкови, старији од 50 година, незапослени са ниским/без квалификација, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми и остала теже запошљива лица у складу са НАПЗ-ом.
• Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
на новоотвореним радним местима у 2018. години - ИПА 2013, који је отворен до 11. јуна 2018. године.
Циљне групе: вишкови запослених и дугорочно незапослени.
• Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години - ИПА 2013, који је отворен до
11. јуна 2018. године.
Циљне групе: млади до 30 година и вишкови запослених.
Текстови јавних позива садрже детаљне информације о датом програму, висини средстава, дужини трајања, условима учешћа,
документацији која се прилаже уз захтев за учешће у програму, о правима и обавезама корисника, роковима за подношење захтева
и доношење одлуке и друге информације.
Потребни обрасци и пратећа документација налазе се на сајту www.nsz.gov.rs, а могу се преузети и у најближој филијали Националне службе.

ТУРСКИ ТЕКСТИЛЦИ ЗАПОСЛИЛИ
ПРВЕ РАДНИКЕ У ПОЖАРЕВЦУ
Турска текстилна компанија „Рингелсан“ у свом новом погону у Пожаревцу запослила је првих четрдесет радница, углавном са искуством из угашених предузећа. Ово је прва страна производна инвестиција у Пожаревцу, а турски послодавци планирају још хиљаду
радних места.
„Рингелсан“ је позната турска текстилна компанија која послује у више земаља. У Пожаревцу за сада шију мајице које извозе на европско и руско тржиште. Планирају проширење производње и повећање броја запослених.
„У првој етапи почињемо са 300 радника за обуку, а наш је циљ хиљаду радника“, рекао је Хакан Крома, менаџер „Рингелсана“.
Производни погон налази се у некадашњој Фабрици шећера, коју је Град Пожаревац пре две године откупио од Агенције за приватизацију, како би овај простор понудио инвеститорима. Долазак туске компаније потврда је да је то била добра одлука.
„Град Пожаревац је захваљујући свом програму и одлукама о давању у закуп непокретности, такозване браунфилд и гринфилд инвестиције, управо омогућио потенцијалним инвеститорима да имају одличне услове за отварање погона у нашем граду“, каже Бане Спасовић,
градоначелник Пожаревца.
Плате у „Рингелсану“ за двадест одсто су више од загарантоване минималне зараде у Србији. Пожаревљане очекује и отварање аустријског ритејл парка „Стоп шоп“, са око 300 нових радних места.
Извор: РТС
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

