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УВОДНИК

МЕСТО СУСРЕТА
У овом броју „Послова“ представљамо вам Београд као град сусрета, који је први пут у историји био домаћин Европског конгреса за
особе са сметњама у развоју „Живети у сусрету“. Сама чињеница да се
након великих европских престоница, попут Берлина, Беча и Брисела,
такав догађај организује у нашој земљи, говори да постајемо друштво
у којем се подиже свест о значају побољшања услова живота особа са
инвалидитетом.
Током конгреса посебна пажња посвећена је запошљавању ОСИ у
оквиру панел дискусије „Инклузија на тржишту рада – где је запело?”,
на којој је било речи о проблемима са којима се суочавају особе са инвалидитетом на тржишту рада и начинима за њихово решавање. Када
је реч о запошљавању, у мере и програме активне политике запошљавања прошле године укључено је више од половине особа са инвалидитетом које су пријављене на евиденцију НСЗ, укупно 8 и по хиљада.
Значајан је податак да је чак 100 њих уз помоћ националне службе покренуло сопствени бизнис.
Читав догађај је обележило активно учешће особа са инвалидитетом у решавању сопствених питања и проблема и изношење ставова и
мишљења о положају у друштву.
У овом броју вас водимо на Авалу, на радионице за младе који су
желели да стекну прво искуство у прехрамбеној индустрији. Обука је
осмишљена тако да окупља младе са идејом за покретање бизниса у
прехрамбеној индустрији, а током ње полазници раде на изради свог
бизнис плана и имају прилику да се упознају са успешним предузетницима који послују у овој индустрији кроз различита интерактивна предавања и панел дискусије. Циљ је да полазници своју идеју формирају у
бизнис план, да се упознају са реалним пословањем у индустрији кроз
лична искуства успешних предузетника и да постану део једне заједнице која ће им бити подршка у њиховом даљем раду.
Кад смо већ код успешних младих људи, представићемо вам победнике првог Генератор Флуо такмичења, тим из Ниша HearO Glasses,
који је са својим производом, паметним наочарима које глувим људима
омогућавају лакше сналажење у саобраћају, привукао велику пажњу
јавности. То су наочаре које изгледају као сваке друге, с том разликом
што некоме могу да спасу живот упозоравајући га на опасности анализом звукова и активирањем ЛЕД диода које су уграђене у оквир.
И у овом броју читајте о подстицајима за кориснике и послодавце, мерама и програмима Националне службе за запошљавање у целој
Србији, али и активностима које НСЗ има у оквиру важних пројеката,
за веће запошљавање младих, помоћ младима који излазе из хранитељских породица и домова, промоцију женског предузетништва, као
и у сарадњи са локалним самоуправама.
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НСЗ додељена захвалница за подршку пројекту „Обучена за успех“

ПОДРШКА ЖЕНАМА
ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ
Радионице представљају едукативни програм који пружа подршку женама при
запошљавању и сналажењу у пословном окружењу. Програм је обухватио 10
радионица: за развој каријере, пословна комуникација, ИТ комуникација, развој
професионалних вештина - самомотивација, мотивација и друго, финансијска
писменост, управљање временом, радна права и дискриминација, пословно
облачење и животни стил

Б

есплатне радионице у оквиру програма „Обучена за успех“,
који је организовао „Dress for success“ Београд у сарадњи са
Градском општином Савски венац, а уз подршку Националне
службе за запошљавање, у које је било укључено 20 незапослених жена, завршене су јуче уз доделу захвалница за подршку овом
пилот програму. Захвалницу је у име НСЗ примио директор Филијале
за град Београд Добросав Марић, на конференцији која је поводом
завршетка обуке одржана у Кући краља Петра I на Сењаку.
Немања Берић, председник Скупштине општине Савски венац, честитао је полазницама које су у протекла два месеца прошле обуку.
„Општина Савски венац је прва општина у граду Београду која је
подржала овај пилот пројекат и наша идеја је била да и друге општине
узму учешће у овако значајним активностима. Желео бих да се захвалим
и организацији Dress for success, осталим партнерима који су подржали овај
пројекат, као и Националној служби за запошљавање и Привредној комори
Србије са којима Општина Савски венац сарађује. Надам се да су данашње
полазнице обучене и обучене за успех и ја им желим пуно среће у проналаску посла“, рекао је Берић.
Сандра Абрамовић, извршна директорка организације „Dress for success“
Београд, истакла је важност економског оснаживања жена и утицај пословног облачења. Пројекат је остварен у сарадњи са Општином Савски венац,
али је велику подршку дала и институција Повереника за заштиту равноправности, фирма КПМГ, као и привредници, модни дизајнери и креатори,
који су свој допринос пројекту дали кроз волонтерски рад.
Радионице представљају едукативни програм који пружа подршку
женама при запошљавању и сналажењу у пословном окружењу. Програм је
обухватио 10 радионица које су се одржавале једном недељно. То су програми за развој каријере, пословна комуникација, ИТ комуникација, развој професионалних вештина - самомотивација, мотивација и друго, финансијска
писменост, управљање временом, радна права и дискриминација, пословно
облачење и животни стил.
„Само економски оснажена жена има довољно самопоуздања које јој је
неопходно да се укључи у све аспекте живота и да својој породици и прија-
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тељима пружи свој максимум. Свака жена се налази пред неким свакодневним животним изазовима, па сматрам да је веома битно што у оквиру овог
пројекта имамо 20 жена спремних да одговоре на те изазове. Имамо смањену стопу незапослености, али се друге ствари у друштву, у односу на прошлу
годину, нису много промениле, јер ништа не може да се промени преко ноћи.
Равноправност, међусобно поштовање и разумевање нас воде у бољи живот
и у изградњу онакве Србије у каквој би свако од нас желео да живи“, поручила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.
Све је већи број приватних компанија које се укључују у хуманитарни
рад. У пројекту је учествовала и компанија КПМГ.
„Ми смо једна од првих компанија која је подржала ову организацију,
стога вам захваљујемо на позиву и могућности да учествујемо у пројекту.
Морам рећи једно велико браво за све учеснице, јер су показале вољу, жељу
и иницијативу да крену неким новим кораком, везаним за едукацију која је
неопходна у свакодневном раду. С друге стране, браво на мотивацији да издржите ова три месеца и да успешно завршите овај програм. Посебно морам
истаћи своје задовољство што сам имала част да будем први предавач на
овом програму. Сећам се уласка у салу полазница које се тада нису познавале, а верујем да су се данас, након ова три месеца, довољно добро упознале
да могу да шире ову причу даље. КПМГ као друштвено одговорна компанија, која има око 300 запослених од којих је половина жена, и на позицијама у менаџменту, промовише неопходност едукације и доживотног учења“,
рекла је Маријана Павловић, представница компаније КПМГ.
Публици је приказана гардероба за пословне прилике, а манекенке су
биле полазнице обука. Донатори гардеробе су запослени у предузећу КПМГ,
модни креатори и дизајнери.
Циљ ових радионица је приказ новог приступа који ће омогућити полазницима да добију прилику за постизање економске независности кроз
едукацију, побољшање својих вештина и способности за рад по избору, а све
то ће довести до смањења незапослености. Такође, кроз пројекат је скренута
пажња на положај жена у друштву, неопходност подршке и родну равноправност.
Катарина Јовичин
13.06.2018. | Број 781 |
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ТЕМА БРОЈА Европски конгрес за особе са сметњама у развоју

ЖИВЕТИ У СУСРЕТУ

Свако развијено и освешћено друштво требало би да буде заједница у
којој сваки човек има своје место и може да искаже своја интересовања и
способности. Такво друштво не прави разлику већ поштује различитости
међу људима

Н

акон великих европских престоница, попут Берлина, Беча и Брисела,
први пут у историји Београд је био
домаћин Европског конгреса за особе
са сметњама у развоју „Живети у сусрету“.
Окупило се више од 600 учесника, а програм
је осмишљен да их охрабри да буду самоуверенији и продуктивнији чланови друштва.
Током конгреса одржана је и панел дискусија
„Инклузија на тржишту рада – где је запело?“,
на којој је било речи о проблемима са којима се суочавају особе са инвалидитетом на
тржишту рада и начинима за њихово решавање.
Свако развијено и освешћено друштво
требало би да буде заједница у којој сваки
човек има своје место, у којој нико није запостављен и може да искаже своја интересовања
и способности. Такво друштво не прави разлику већ поштује различитости међу људима. Управо у циљу подизања свести о проблемима и пружању бољих могућности особама
са инвалидитетом, у Београду је одржан конгрес „Живети у сусрету”.
Основан пре двадесет година у Берлину,
овај конгрес је настао као резултат напора
да се свет приближи идеалу једнакости прилика и могућности да особе са посебним потребама воде самосталнан живот и постигну
економску независност. Директор Удружења
за помоћ особама са сметњама у развоју „Живимо заједно“ Дејан Козић је још 2015. године
покренуо иницијативу да се конгрес за ОСИ
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одржи у Београду, истичући увек да је важно
да сви људи имају једнака права. Мисија тог
удружења већ 20 година јесте борба за квалитетан и бољи живот особа са тешкоћама у
развоју и инвалидитетом.
У Београду су представљени европски и
светски програми који се тичу унапређења
квалитета живота особа са инвалидитетом.
„Конгрес ‚Живети у сусрету‘ је доказ да се
мир и сарадња могу постићи широм Европе
и да особе са инвалидитетом преузимају активне друштвене улоге и не зависе само од
туђе помоћи“, оценио је пре одржавања манифестације оснивач конгреса, немачки социолог Томас Краус. Он је посебно истакао значај
тога да су особе са инвалидитетом у великом
броју учествовале на конгресу, могле јавно
да говоре о свом положају и предложе конструктивна решења проблема са којима се
свакодневно суочавају.
У оквиру 7. конгреса „Живети у сусрету“
посебна пажња била је посвећена запошљавању особа са инвалидитетом, а о томе се
говорило на панелу у хотелу „Краун плаза” у
Београду.
Ко у Србији запошљава особе са инвалидитетом, који су изазови са којима се суочавају особе са инвалидитетом и послодавци на
тржишту рада и перспективе, као и на који
начин се врши процена радне сособности
ОСИ, само су нека од питања којима је покренута панел дискусија „Инклузија на тржишту
рада – где је запело?“. Догађај је обележило

активно учешће особа са инвалидитетом у
решавању сопствених питања и проблема и
изношење ставова и мишљења о положају у
друштву. Истакнуто је да се ОСИ поред архитектонских, на које се прво помисли, суочавају са многим другим баријерама, попут
оних у комуникацији, права на образовање,
здравствену, социјалну заштиту и рад, али да
се ситуација у Србији мења набоље и да има
више међусобног разумевања и толеранције.
Дебату на панелу је започела Бранкица
Јанковић, повереница за заштиту равноправности, која је оценила да је одлука да се конгрес одржи баш у Београду знак да је наше
друштво зрело и спремно да отклања бројне
препреке за особе са сметњама у развоју. Она
истиче да постоје помаци у Србији када говоримо о положају особа са инвалидитетом,
посебно у неким областима, па је тако навела
да је евидентно да су активне мере запошљавања које се спроводе последњих неколико
година дале добре резултате и да је омогућено веће запошљавање ОСИ.
„Ипак, као највећи проблем на тржишту
рада за особе са инвалидитетом истиче се
недостатак њихових квалификација, јер
смо раније имали другачији концепт бриге
и заштите који је био базиран на великим
институцијама, а сам систем образовања
није пружао једнаке могућности. Данас је
та ситуација другачија, а велики помаци су
направљени захваљујући инклузивном образовању. Ипак, неопходно је интензивира-
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ти одређене процесе у држави како би ОСИ
имале потпуно једнак положај у друштву”,
оцењује повереница.
Она је истакла да постоји неколико
важних проблема на које треба скренути
пажњу, као што је разумно прилагођавање
радних места, што поједини послодавци нису
схватили као добру меру. Бранкица Јанковић
скренула је пажњу да нека радна места не
захтевају велика улагања да би запослени
са инвалидитетом могао потпуно равноправно да учествује у процесу рада. Као посебан проблем навела је институт потпуног
лишења пословне способности, којим се искључује велики број људи са инвалидитетом
са тржишта рада. „Требало би да пређемо са
потпуног лишења на другачији концепт, у
којем се јасно наводе све могућности ОСИ,
дакле да акценат буде на способностима, а не
на ограничењима, што би сигурно омогућило
њихово веће радно ангажовање”, истиче повереница.
Она је додала да су проблеми евидентни, али је најважније да постоји воља да се
они реше на најефикаснији и најбољи начин,
посебно наглашавајући да је важно усклађивање образовног система и тржишта рада.
О перспективама запошљавања особа са
инвалидитетом и посебној подршци коју им
пружа Национална служба за запошљавање
на панелу је говорио директор НСЗ Зоран
Мартиновић и истакао: „Сви људи су једнаки
и увек полазимо од тога шта они могу, а не
које су препреке“.
„Око 10 одсто укупне популације Србије
има статус особе са инвалидитетом, ипак на
евиденцији НСЗ је мали број и годинама уназад пријављено је око 15 и по хиљада њих.
Годишњим плановима у програме активне
политике запошљавања, који подразумевају
широк спектар различитих мера, укључује
се између 7.500 до 8 хиљада људи, прошле
године је уључено 8 и по хиљада, а од тог
броја више од 3.000 директно у финансијске
подстицаје. Дакле, више од половине ОСИ
са евиденције прође кроз наш систем кому-
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никације и има директне бенефите који резултирају или запошљавањем или додатним
обукама, преквалификацијама, али и другим информативним, саветодавним и мотивационим услугама које пружа НСЗ“, рекао
је Мартиновић. Он је посебно истакао да је у
2017. години чак 100 особа са инвалидитетом
уз помоћ НСЗ покренуло сопствени бизнис.
Национална служба за запошљавање
ради и са особама са инвалидитетом и са
послодавцима у циљу што већег запошљавања. За подстицаје је и ове године одређен
буџет од 550 милиона динара. Према закону,
послодавац који има више од 20 запослених
има обавезу да запосли једну особу са инвалидитетом, у супротном мора да изврши
уплату у буџетски фонд. Мартиновић истиче да је сваки облик подршке прихватљив,
иако је увек боље када послодавац запосли
него да директно да новац, додајући да је ове
године велико интересовање послодаваца за
програме намењене запошљавању особа са
инвалидитетом.
„Ако имамо на уму податак да је око 40
одсто особа са инвалидитетом са евиденције
без или са ниским квалификацијама, морамо
да констатујемо да су њихове шансе за запошљавање ниске. Због тога смо посвећени
њиховом укључивању у посебне програме
едукације, образовања, обука и преквалификација, како бисмо могли да одговоримо
захтевима послодаваца и побољшали њихове компетенције и шансе на тржишту рада”,
истиче директор НСЗ.
Поред архитектонских и комуникационих баријера на које наилазе ОСИ, Мартиновић наводи и одређени ниво предрасуда, ниску квалификациону структуру и узак круг
занимања који постоји у школском систему
по специјалним програмима.
Посебно је било значајно учешће оснивача европског конгреса „Живети у сусрету“
Томаса Крауса на панелу „Инклузија на тржишту рада – где је запело?“, који је рекао да
сви видимо да је неко другачији, али оно што
треба да се запитамо је ко је тај човек и како

да га разумемо. „За 16 година свог ангажовања у раду са особама са инвалидитетом научио сам да су они исти као ми. Сваки човек
има своје проблеме, своје предности и недостатке и сваког треба да прихватимо таквог
какав је”, објашњава Краус, посебно истичући
да је овај конгрес важан јер су особе са инвалидитетом директно узеле учешће и поделиле своје искуство.
Као пример добре праксе представљен је
рад предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Трнутно у Србији постоји 51 предузеће
овог типа, а запошљавају око 1.250 ОСИ.
Марија Игњатовић, директорка предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Novitas
Consult“, истакла је да је мисија таквих предузећа да омогуће ОСИ да стекну додатне вештине и знања, да се лакше запосле и стекну економску стабилност. „Они желе да буду корисни
и много им значи када добију прилику да се
запосле, а када добију посао веома су посвећени и мотивисани. Од њих можемо много тога
да научимо, пре свега како да ценимо живот, а
њихова снага и воља је невероватна“, каже Марија и додаје да је циљ да се повећа видљивост
предузећа за професионалну рехабилитацију
и запошљавање ОСИ и појача њихова сарадња
са привредом.
Своја искуства у раду са особама са инвалидитетом са присутнима на панелу поделиле су представнице успешних компанија,
које запошљавају ОСИ. Афродита Бајић, сувласница фирме АМЦ (Afrodite Mode Collection)
и Тијана Копривица из „Делта холдинга“. У
фирми АМЦ радило је 10 особа са инвалидитетом, две особе су отишле у пензију, двоје се
одселило у друге градове и тренутно имају
шесторо запслених ОСИ.
„Још као студент имала сам друга који је
имао висок степен инвалидитета и који је за
четири године завршио два факултета. Тада
сам схватила да треба поштовати сваког
човека и спремност да се избори у тешким
животним ситуацијама. Када сам основала
фирму и била у ситуацији да могу да запошљавам увек су ми на првом месту били
квалитети човека, а моје искуство говори да
се особе са инвалидитетом које раде у мојој
компанији веома труде и раде јаднако као и
сви“, каже Афродита Бајић и додаје да треба
утицати на свест људи и рушити предрасуде.
Она планира да се посвети посебно овој теми
када оде у пензију, па најављује да жели да
отвори фирму у којој ће се запошљавати само
особе са инвалидитетом.
Компанија „Делта холдинг“ од 2010. године има добру сарадњу са Форумом младих
са инвалидитетом и кад год су запошљавали
особу са инвалидитетом са њима су се консултовали. „На различитим позицијама запошљавамо ОСИ и они су се сви јако добро уклопили код нас, а ми се трудимо да подржимо
све њихове додатне таленте и инетресовања”,
каже Тијана Копривица из Делта холдинга.
Она додаје да је потребна боља сарадња
са школама, као и прецизно дефинисање занимања која особе са инвалидитетом могу да
раде, а која недостају на тржишту рада.
Током конгреса „Живети у сусрету“ одржани су бројни панели и радионице у којима
су учествовале и особе са инвалидитетом и
са сметњама у развоју. До сада су домаћини
Европског конгреса за особе са сметњама у
развоју били градови попут Берлина, Брисела, Беча и Прага, па се Београд уписао у
листу градова који препознају значај подизања свести читавог друштва о значају једнакости и толеранције.
Јелена Бајевић
13.06.2018. | Број 781 |
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НОВИ МОДЕЛ РАДНИХ ПРАКСИ
Обука окупља младе са идејом за покретање бизниса у прехрамбеној
индустрији. Полазници раде на изради свог бизнис плана и имају прилику да
се упознају са успешним предузетницима који послују у овој индустрији, кроз
различита интерактивна предавања и панел дискусије
Млади заинтересовани да се баве агробизнисом имали су прилику да захваљујући
пројекту „Прво искуство у прехрамбеној индустрији” кроз обуку стекну нова знања. Обука је организована и за оне који имају идеју
да покрену свој посао, али и за оне који желе
да унапреде свој посао. Организатор је Привредни форум младих у сарадњи са Пројектом
за конкурентну привреду Америчке агенције
за међународну сарадњу (УСАИД), а у оквиру програма организовано је и такмичење у
изради студија случаја (Case study challenge).
У целом пројекту учествовало је 60 младих.
Све активности у Студентском одмаралишту „Радојка Лакић“ на Авали одвијале су се
под будним оком ментора и искусних предавача у областима маркетинга, израде пословног
плана, јавног наступа, финансијског и административног саветовања, истраживања тржишта,
дакле, практично свим областима које су интересантне младим будућим предузетницима у
агробизнису. Предавачи долазе из успешних
корпорација, стартап предузећа и организација
цивилног друштва и радо су поделили своја искуства са будућим предузетницима.
Пројекат је усмерен ка развијању предузетничког духа код младих и стицању пословних вештина које ће им помоћи да се лакше
снађу на пословном путу и одговоре на потребе
тржишта рада.
Обука је осмишљена тако да окупља младе са идејом за покретање бизниса у прехрамбеној индустрији, а током ње полазници раде на

РАЗМЕНА ИДЕЈА
Јована Милетић, учесница тродневне
обуке, поделила је своје искуство за „Послове“: „Победом на решавању студије случаја
УСАИД компаније у Београду, крајем прошле године, а током трајања Сајма омладинског предузетништва, екипа студената
прве године инжењерског менаџмента из
Новог Сада заједно са колегиницом са мастер студија, обезбедила је место на веома
занимљивом догађају. Тим SRBerry из Новог
Сада радио је на развоју своје иновативне
идеје и кроз различите приступе сагледавао
све аспекте који су неопходни да би се овај
производ пласирао на тржиште. Студентима прве године овакав начин рада буди мотивацију и предузетнички дух, даје ширину у
знању о тржишту, али оно што је најважније,
добили смо квалитетно дружење са вршњацима из свих делова Србије и са њима размењивали идеје и знања. Квалитетни предавачи, примери из праксе, добра енергија
и изузетан тим Привредног форума младих,
учинили су све да се са Авале вратимо са
много стечених нових знања и вештина“.
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изради свог бизнис плана и имају прилику да
се упознају са успешним предузетницима који
послују у овој индустрији кроз различита интерактивна предавања и панел дискусије. Циљ је
да полазници своју идеју формирају у бизнис
план, да се упознају са реалним пословањем у
индустрији кроз лична искуства успешних предузетника и да постану део једне заједнице која
ће им бити подршка у даљем раду.
Основни циљ пројекта „Прво искуство
у прехрамбеној индустрији” јесте допринос
повећању степена запошљивости младих
кроз подизање њихових компетенција за самозапошљавање, веће ангажовање и активирање на тржишту рада. Све то подразумева
и обуку за покретање сопственог предузећа,
односно унапређене постојеће фирме у прехрамбеној индустрији, али и представљање
новог модела радних пракси у оквиру којих
се решавају конкретни пословни проблеми
и пословне студије које су предлагали представници компанија из свог искуства.
У Привредном форуму младих кажу за
„Послове“ да постоји велико интересовање
младих људи да раде у прехрамбеној индустрији, али недовољно програма едукативне
подршке, што им је био један од главних разлога да покрену овакав пројекат.
У читавом пројекту учествовало је укупно 60 младих из целе Србије, а од тог броја
њих 30 учествовало је на такмичењу у изради студије случаја, који су поред тога развијали своје пословне моделе на тродневној
обуци за почетнике у бизнису. Поред тога,
њих осморо добило је прилику да своје прво
радно искуство у прехрамбеној индустрији
започне кроз праксу у компанијама Слатко
срце и Happy Honey.
„Кроз рад са менторима, упознавањем са
актуелностима и трендовима на тржишту, личним искуствима успешних предузетника, ди-

ректан рад и повезивање са компанијама, подстицање иновативног размишљања усмереног
ка решавању проблема и унапређењем њихових пословних вештина неопходних за рад у
модерном пословном окружењу, сматрамо да
младе чинимо неупоредиво конкурентнијим
на тржишту рада и оснаженијим за покретање
сопственог бизниса”, истичу организатори.
Ове године се први пут организује пројекат „Прво радно искуство младих у прехрамбеној индустрији“, али су искуства добра и
у Привредном форуму младих кажу да је
следећи корак рад на развоју модела радних
пракси у прехрамбеној индустрији, где су
већ видели велико интересовање компанија
и младих. Та организација већ 4 године ради
на развоју омладинског предузетништва у Србији, а до сада су реализовали сарадњу са 30
истакнутих компанија, 20 домаћих и иностраних институција и високих представника, 100
предузетника и више од 7.000 младих. Организација пружа едукативну подршку младим
предузетницима из целе Србије, али и саветовање и комплетну менторску подршку. Од оснивања пре четири године до данас успешно
реализују бројне пројекте намењене младима,
различите сајмове и догађаје, а снимљен је и
филм о развојном путу младих предузетника
који свој бизнис покрећу и воде у Србији.
Привредни форум младих је крајем прошле године организовао и Први сајам омладинског предузетништва, у сарадњи са Министарством омладине и спорта, који је на
једном месту окупио читаву предузетничку
заједницу Србије. Такође, за пројекат „Караван
омладинског предузетништва”, који је реализован у сарадњи са ПКС, добили су Награду за
најбољи национални пројекат за промоцију
предузетништва у 2017. години, коју додељује
Европска комисија.
Јелена Бајевић

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

Савремене технологије у воћарству

КОЛЕКЦИОНАРСКИ ВОЋЊАК
Катедра за воћарство и виноградарство
Пољопривредног факултета у Новом Саду и
Одељење за воћарство Пољопривредног института у Осијеку, у сарадњи с Регионалном
развојном агенцијом Славоније и Барање,
заједно раде истраживање старих сорти јабука, крушака и другог воћа на подручју Војводине, Славоније и Барање. Истраживање се
врши кроз Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, који
је вредан 525 хиљада евра.
Циљ истраживања развоја нових типова
садног материјала за воћарство заснованог на
локалним изворима и савременим технологијама јесте да се на терену Славоније и Барање, у
5 славонских жупанија, пронађе аутохтони генофонд свих воћних врста и спроведу све неопходне анализе. „Желимо да из тих сорти развијемо нове типове садног материјала од којих
бисмо касније начинили један комерцијални,
то јест колекционарски воћњак. Настојимо да
створимо колекцију, нарочито старих сорти
које нису комерцијално заступљене. Оне могу
бити изузетно квалитетан извор ген-плазме за
будуће оплемењивачке програме“, објашњава
магистар пољопривреде Доминик Вуковић,
представник Одељења за воћарство Пољопривредног института у Осијеку.
Научници траже старе сорте и прикупљају узорке за анализе, а Вуковић додаје
да ће кроз овај пројекат бити утврђена и отпорност аутохтоних сорти на главне болести
и штеточине и спроведено испитивање отпорности на стресне услове, тако што ће упоредити аутохтоне са комерцијалним сортама.
„Пројекат је почео у јулу прошле године. Тада смо посадили воћне подлоге, а
сада одрађујемо активности на терену. Већ
имамо неке узорке плодова трешања на
којима радимо анализе. Иначе, на терену
је најзаступљенија јабука јер код ‚краљице
воћа‘ имамо највећи број сорти. Ту не треба
занемарити и остале воћне врсте, нарочито коштичаве, на пример, брескву, шљиву,

кајсију…“, истиче Вуковић и додаје да је циљ
да се сачува оно што је вредно за будућност
и да старе сорте не смемо да изгубимо, па је
циљ да се прикупе и сачувају.
„Ми направимо анализе и детерминишемо их, јер те сорте често долазе под синонимима и локалним именима, тако да ће се
кроз ДНК анализе, које ће бити обављене на
Пољопривредном факултету у Новом Саду,
добити прецизнија слика онога са чиме располажемо“, каже Доминик и додаје да је једном
изгубљена сорта ненадокнадив губитак.
Исто раде и стручњаци и научници с
Пољопривредног факултета у Новом Саду, који
у Војводини прикупљају значајне аутохтоне
сорте с тог подручја. На крају пројекта који је
предвиђен за јануар 2020. године планирано
је издавање брошуре о богатству аутохтоних
сорти Војводине, Славоније и Барање.
„Окосницу пројекта чини развој нових
производа који могу да учине конкурент-

нијом расадничку и воћарску производњу у
пројектном подручју. Будући да је с обе стране границе воћарска производња развијена и
можемо рећи у успону, овај пројект даје подстрек расадничкој производњи да ухвати корак са савременим технологијама, да се воћарима понуде нови типови садног материјала
који њихову производњу могу да учине конкурентнијом“, каже др Ненад Магазин с новосадског Пољопривредног факултета, водећег
партнера у програму.
Он истиче да је веома важно очување
старих сорти воћа (одомаћених и аутохтоних) и да треба још више подстицати њихово
спасавање. „Старе сорте воћака важан су део
биодиверзитета који се мора очувати. Сваки
генотип, сорта, сејанац, може да буде носилац јединствених гена који нам могу помоћи
да створимо нове, боље сорте. Такође, аутохтоне сорте за део потрошача никада нису
изашле из моде и то тржиште треба неговати. У неким западноевропским земљама,
поједначна стара стабла воћака су законом
заштићена и слично би требало урадити и у
Србији и Хрватској. Свакако, важна мера је и
сакупљање и чување сорти у колекцијама, у
установама какве су факултети и институти“,
наглашава Магазин.
Велика помоћ научницима су управо чувари старих сорти и мора се нагласити значај
воћара аматера, заљубљеника у старе сорте
који их неуморно траже, калеме и чувају од
нестајања у овом програму. Вуковић је похвалио и прву већу размену племки старих
сорти воћа и шумских воћкарица из целе
Хрватске, коју је овог пролећа организовало
Удружење виноградара и воћара из Церника.
„Управо људи који су одрасли, радили и
живели са воћкама у одређеном подручју, могу
нам најбоље указати на вредне генотипове
воћака које ћемо ми пројектом идентификовати, сакупити и сачувати на обострану корист.
Једном речју, отргнути од заборава вредно благо којег многи нису ни свесни“, каже Магазин.
Извор: www.agroklub.rs

ВЕЋА ПОМОЋ ДРЖАВЕ
ЗА ДОМАЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Премијерка Ана Брнабић и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж посетили су предузеће ФПМ Агромеханика у Бољевцу, једног од
највећих произвођача пољомеханизације у Југоисточној Европи. Председница Владе Србије најавила је већу помоћ државе за домаће произвођаче.
„Радимо на правилнику за примену уредбе за субвенције пољопривредних произвођача, која ће дати предност домаћим произвођачима
пољопривредне механизације. Желимо више да подржавамо домаће произвођаче, као што је ФПМ Агромеханика“, нагласила је премијерка, додајући да би правилник требало да буде готов у наредних месец дана. Она
је поручила да ће држава наставити да субвенционише пољопривредне
произвођаче и подсетила да је аграрни буџет за 12 одсто већи него у 2017.
Брнабићева је нагласила да је ФПМ Агромеханика велики домаћи инвеститор са око 250 радника, која је након успешне приватизације 2007.
имала више од 10 милиона инвестиција у погоне, као и да се сада реализују додатне инвестиције веће од пет милиона евра. Подсетила је да је
та фирма укључена у програм дуалног образовања у сарадњи са Техничком школом „Никола Тесла“, као и да такве компаније могу да зауставе
одлив младих људи из те општине.
Председник ПКС Марко Чадеж нагласио је да су производи ФПМ Агромеханике конкурентни у Норвешкој, Данској, Немачкој, Аустрији и другим земљама, односно на 34 страна тржишта. Истакао је да чак 20 дилера
у Немачкој продају производе ове бољевачке компаније. ФПМ Агромеханика је пример успешне приватизације, то је некадашња чланица ИМТ-а,
у чију модернизацију је до сада уложено више од 15 милиона евра, заједно
са актуелним пројектима. Ово бољевачко предузеће извози више од 70
одсто својих производа.
Извор: ПКС
Бесплатна публикација о запошљавању
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Активација младих

ТВОЈА ШАНСА - ФЕСТИВАЛ КАРИЈЕРЕ

Догађај посвећен активизму младих окупио је на једном месту велики број
омладинских организација, ученика, студената и представника релевантних
институција које делују на једном заједничком задатку, а то је подршка младима
У Официрском дому у Нишу одржан је први фестивал под
називом „Твоја шанса – Фестивал каријере“. Догађај посвећен
активизму младих сакупио је на једном месту значајан број
омладинских организација, ученика, студената и представника релевантних институција које делују на једном заједничком
задатку, а то је подршка младима.
„Национална служба за запошљавање већ дуже време организује манифестације посвећене младима, као што су сајмови професионалне оријентације, односно сајмови образовања и
могу да кажем да је сваки догађај где су млади сам по себи
фестивал. Френклин Рузвелт је једном рекао: Mожда не можемо увек креирати будућност за младе, али можемо креирати
младе за будућност“, казао је Бобан Матић, директор Филијале
Ниш НСЗ на свечаном отварању.
Фестивал је одржан у организацији Канцеларије за младе,
уз подршку Града Ниша и Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ.
„Настојимо да заједно са партнерима, као што су Канцеларија за младе, Национална служба за запошљавање и други, пружимо непходну подршку младима, али и осталим угроженим групама,
путем ангажовања на разним пројектима и учешћем у бројним активностима. Одређени резултати су постигнути и то ова енергија која је
присутна овде доказује, али још много рада је тек пред нама“, истакла је Даница Белић, менаџерка пројекта из Немачке организације за
међународну сарадњу - ГИЗ.
„Највећи проблем младих људи у Нишу и даље је незапосленост. Фестивал ‚Твоја шанса‘ треба да их повеже са организацијама и институцијама које би могле да им помогну у проналажењу праксе или посла. Ово је један од начина да покушамо да задржимо људе у граду и
спречимо одлив мозгова“, истакао је Стеван Жиковић, координатор Канцеларије за младе.
Догађај су подржале и бројне омладинске организације, као и Национална служба за запошљавање, која је имала изузетно запажено учешће.
Представници Филијале Ниш НСЗ одржали су две практичне радионице заинтересованим посетиоцима. Прва је за тему имала одабир
каријере и професионалну оријентацију, а друга је била посвећена писању CV-а, односно радне биографије. Такође, у оквиру фестивала организовано је неколико стручних панела, а најактивније учешће Филијала Ниш је узела у панелу „Будућност у каријери“.
Општи закључак фестивала „Твоја шанса“ је да би требало додатно радити на активацији и покретању младих у циљу буђења свести о
неопходности рада на личном развоју и унапређењу вештина, као и на јачању предузетничког духа и иницијативе.
Владан Крстић

Промоција Србије, српског туризма, хране, пића и старих заната на Авали

КОЈЕ МОМЕНТЕ ЋЕШ ПАМТИТИ ОВОГ ЛЕТА
Током 2015. године Србију је посетило 1.300.000 домаћих туриста, а 2017. тај број се
повећао на 1.600.000, чему је допринела акција промотивне поделе ваучера
Туристичка организација Србије почела је кампању под називом „Које моменте ћеш
памтити овог лета“, у оквиру које ће поред туризма бити промовисана домаћа храна и
стари занати Србије. Ова манифестација заживела је још пре три године, када је почела и
додела ваучера за путовање по Србији.
Зајечарска гитаријада, Фестивал дуван чварака, али и Фестивал ракије, само су неки од
догађаја који су представљени на штандовима Туристичке организације Србије у првом од
три промотивна догађаја, којима се туристи позивају да лето проведу у Србији. Ово је трећа
година кампање, а према подацима Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
од 2015. промовисане дестинације забележиле су пораст туриста за око 20 одсто.
„Јако је добро што и наши суграђани препознају туризам као велики потенцијал и као
добру прилику, тако да ту не говоримо само о развоју смештајних капацитета, већ о комплетној заједници, од произвођача хране, произвођача сувенира, превоза, до свих оних додатних садржаја које дестинације имају да понуде, тако да практично читава места добијају
много више, у економском смислу нарочито“, каже директорка ТОС-а Марија Лабовић.
На Авали је учествовао 31 излагач из целе Србије, а поред тога своје радове изложило
је и 10 произвођача традиционалних сувенира.
Током 2015. године Србију је посетило 1.300.000 домаћих туриста, а 2017. тај број се
повећао на 1.600.000, чему је допринела акција промотивне поделе ваучера.
Једно од места које је забележило изразито повећање броја посета је Сокобања, где се број
гостију повећао прошле године за 30 одсто у односу на претходну. У ТОС-у као главне проблеме
истичу мала улагања и недостатак промоције туристичких места. Ипак, туристичка понуда
Катарина Јовичин
не подразумева само смештајне капацитете.
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 13
став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-0200095/2018-24 од 07.05.2018. године коју је донео министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Споразума о учешћу у суфинансирању програма или
мера активне политике запошљавања бр. 0302-101-2/2018 од 22.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ
ПОСЛОДАВЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на
конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним
знањима и вештинама.

• лица са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на
евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) дуже од 18 месеци, а која немају адекватна и применљива
знања, вештине и компетенције за обављање специфичних послова, односно којима су потребна нова знања и вештине или прилагођавање нивоа и садржаја знања
и вештина за обављање радних задатака у складу са потребама посла, који по сложености захтева најмање средњи ниво образовања.
Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу
стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима,
у трајању од 3 месеца, у складу са достављеним програмом послодавца, а
реализује се кроз:
1. заснивање радног односа на одређено време:
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у
трајању од 3 месеца, у ком случају има обавезу да задржи лице у радном односу
још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);
2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до
истека трећег месеца, односно завршетка програма):
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у
трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца,
односно у укупном трајању од 6 месеци, у којем случају има обавезу да задржи
лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања
(укупно 12 месеци).

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или
- реализацију обуке у трајању мањем од 160 часова, када је то прописано посебним
законом или правилником, или
- реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју
је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
- заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за рад, Национална служба:
- рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 25.000,00 динара (за
пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује
радни однос са полазником и током обуке.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити
послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у
власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом.
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлнoj служби за запошљавање Филијала Ниш, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у Национaлној служби или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301
или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту града Ниша.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену,
а најкасније до 30.11.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 67, 104 и 129 Правилникa о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Oдлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. години бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, коју је донео министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о учешћу у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања бр. 0302-101-2/2018 од
22.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА
У 2018. ГОДИНИ
Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору на територији града Ниша.
У програм се могу укључити незапослена лица са евиденције Филијале
Ниш из следећих категорија, без обзира на године старости:
• лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица
која су завршила функционално основно образовање одраслих;
Бесплатна публикација о запошљавању

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијала Ниш, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301
или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Града Ниша.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену,
а најкасније до 30.11.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 и чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим планом запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 021-00095/2018 од 07.05.2018. године,
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 2018.
годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1208-101- 2/2018 од 30.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД КРАЉЕВО
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва,
уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања
делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за
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Јавни позиви
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијале Ниш - Испостава Сврљиг, на сајту www.nsz.gov.rs или сајту
општине Сврљиг.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Национaлној служби - Филијали Краљево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 15 дана од дана објаве.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 и чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим планом запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 021-00095/2018 од 07.05.2018. године,
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 2018.
годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1208-101-2/2018 од 30.05.2018. године

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе,
телефон: 036/302-300 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности
које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици
Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 06.
јул 2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у
2018. години, бр. 021-02-00095/2018-24, од 07.05.2018. године године коју је
донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума
о учешћу у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања
бр. 0302-101-6/2018 од 15.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ СВРЉИГ
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине Сврљиг,
може организовати спровођење јавних радова уколико ангажује незапослена лица
из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим
планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Ниш
- Испостава Сврљиг.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД КРАЉЕВО
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу мишљења
локалног савета за запошљавање града Краљева ( у даљем тексту: Национална
служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у програм јавних радова укључи незапослена лица из категорије
теже запошљивих дефинисаних Локалним акционим планом запошљавања града
Краљева за 2018. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, односно
према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Краљево Националне
службе, на телефон: 302-000 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне
службе и Града Краљева, а последњи рок за пријем пријава за учешће на
јавном конкурсу је 21. јун 2018. године.

Први утисак је најважнији, будите
испред свих

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, односно
према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој
јединици Национaлне службе - Филијала Ниш - Испостава Сврљиг или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018.
године, коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Споразума о учешћу у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања бр. 0302-101-6/2018 од 15.05.2018. године

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, коју
је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о
учешћу у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања бр.
0302-101-2/2018 од 22.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ СВРЉИГ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава Сврљиг (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва,
уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији општине Сврљиг.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да
обавља регистровану делатност на територији општине Сврљиг и измирује обавезе
по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне
службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе,
телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и сајту Општине Сврљиг.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности
које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици
Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, сајту Општине Сврљиг, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
15.07.2018.

Расписују

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Ниш (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва,
уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији града Ниша.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је
да обавља регистровану делатност на територији града Ниша и измирује обавезе
по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, односно 200.000 динара
у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара у случају када су
подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне
службе - Филијала Ниш или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе,
телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности
које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици
Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, сајту града Ниша, а
последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 60 дана од дана објаве.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма
или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године,
коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума
о учешћу у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања бр.
0302-101-6/2018 од 15.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ СВРЉИГ
Расписује

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору на територији општине Сврљиг, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава Сврљиг (у даљем тексту: Национална служба).
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Јавни позиви
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су незапослена лица
из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим
планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Ниш
– Испостава Сврљиг.

180.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета
без родитељског старања и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој
јединици Национaлне службе - Филијала Ниш, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне
службе - Филијала Ниш или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и износи 250.000 динара по лицу, односно 300.000 динара за особе
са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до
30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и
жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој
јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе,
телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности
које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици
Националне службе, као и на сајту www.nsz.gov.rs.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе,
телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности
које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици
Националне службе, као и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту www.nsz.gov.rs,
сајту Општине Сврљиг, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-0200095/2018-24 од 07.05.2018. године, коју је донео министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Споразума о учешћу у суфинансирању програма или
мера активне политике запошљавања бр. 0302-101-2/2018 од 22.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА
НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору на територији града Ниша, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Ниш (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су незапослена лица
из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим
планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Ниш.
У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљивости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на
евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без
родитељског старања и жртве породичног насиља.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених, као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава
њихова интеграција на тржиште рада.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом
уредбом Владе Републике Србије, и износи: 150.000 динара по лицу, односно
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Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту www.nsz.gov.rs,
сајту Града Ниша, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до
30.11.2018.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 и чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 ,38/15 и 113/17), члана
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим планом запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 021-00095/2018 од 07.05.2018. године,
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 2018.
годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2018. годину број 1208-101- 2/2018 од 30.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД КРАЉЕВО
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА
НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/ са ниским квалифијакцијама, вишкови запослених, жене, старији од 50 година, млади до
30 година старости, рурално становништво, избегла и расељена лица, повратници
према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у
којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, жртве
трговине људима, бивши извршиоци кривичних дела.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе
(у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, град Краљево припада трећој групи развијености ЈЛС и
износи: 200.000 динара по лицу, односно 240.000 динара за особе са инвалидитетом,
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости који
су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој
јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Филијали Краљево
Националне службе, телефон: 036/302-000 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности
које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици
Националне службе, као и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 6. јула 2018. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр.
021-02-00095/2018-24, од 07.05.2018. године године коју је донео министар за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о учешћу у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања бр. 0302-101-2/2018
од 22.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА
СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада на територији града Ниша може организовати
спровођење јавних радова уколико ангажује незапослена лица из свих категорија
теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада
утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Ниш.
У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљивости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на
евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без
родитељског старања и жртве породичног насиља.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава
њихова интеграција на тржиште рада.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите), здравствених и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада,
односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе - Филијала Ниш или преузети на сајту
www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијале Ниш, на сајту www.nsz.gov.rs или сајту Града Ниша.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 15 дана од дана објаве.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Бесплатна публикација о запошљавању
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У ОВОМ БРОЈУ
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Култура и уметност
Наука и образовање

15
24
27
29
31
32
33

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 и 109/09), в.д. директорa Управе за трезор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за трезор, Београд,
Поп Лукина 7-9
II Радна места којa се попуњавају:
ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Радно место за подршку
финансијском извештавању у складу
са рачуноводственом методологијом
примене међународних
рачуноводствених стандарда у
јавном сектору
Одсек за методологију примене
међународних рачуноводствених
стандарда у јавном сектору, Сектор за
буџетско рачуноводство и извештавање,
звање млађи саветник
1 извршилац

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

2) Аналитичар за извештавање

Одељење за извештавање о личним
примањима, Сектор за обраду личних
примања, звање саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3
године радног искуства у струци.
Бесплатна публикација о запошљавању

Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, плата државних службеника и намештеника и пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет);
вештина комуникације - усмено.

3) Организатор за систем девизних
плаћања и платне картице
Одсек за девизна плаћања и платне
картице, Сектор за јавна плаћања и
фискалну статистику, звање саветник
1 извршилац

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

4) Администратор за систем
девизних плаћања и платне картице
Одсек за девизна плаћања и платне
картице, Сектор за јавна плаћања и
фискалну статистику, звање млађи
саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару; познавање енглеског
језика; завршен приправнички стаж или најмање пет
година радног стажа у државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област девизног пословања, буџетског система и платних услуга - усмено;
познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9
ФИЛИЈАЛA СТАРИ ГРАД

5) Координатор пројеката за
комуникациону инфраструктуру

Одсек за оперативне послове, звање
виши саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким ака-

демским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару; познавање енглеског
језика и најмање 7 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
области пројектовања мрежне инфраструктуре, рада на
свим мрежним технологијама у примени, области дизајна, импелентације, интеграције и тестирања комплетних решења у оквиру мрежне инфраструктуре - усмено;
познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

6) Радно место за техничку подршку
Одсек за оперативне послове, звање
саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3
године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање области одржавања LAN мрежа и подршке
радним станицама, оперативним системима, апликацијама и ИТ сервисима - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); вештина комуникације - усмено.
IV Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11
ФИЛИЈАЛA ПАЛИЛУЛА

7) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања, звање
саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3
године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет);
вештина комуникације - усмено.
V Место рада: Београд, 27. марта 28-32
ФИЛИЈАЛA ВРАЊЕ

8) Радно место за послове платних
услуга

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

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

VI Место рада: Бујановац, Косметска 2

X Место рада: Краљево, Цара Душана 41

9) Радно место за послове платних
услуга

Експозитура Прешево, звање референт
1 извршилац
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
VII Место рада: Прешево, Маршала Тита 42
ФИЛИЈАЛA ЈАГОДИНА

10) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Деспотовац, звање
референт
1 извршилац

Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
VIII Место рада: Деспотовац, Краља Милана 12
ФИЛИЈАЛA КРАГУЈЕВАЦ

11) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Рача, звање референт
1 извршилац

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

12) Радно место за послове платних
услуга

Одсек за јавна плаћања, звање референт
1 извршилац
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
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ФИЛИЈАЛA СМЕДЕРЕВО

13) Радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција

Одсек за фискалну статистику, звање
референт
1 извршилац
Услови: средње образовање природног, друштвеног
или техничког смера или гимназија; најмање 2 године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
XI Место рада: Смедерево, Његошева 8
ФИЛИЈАЛA НОВИ САД

14) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања, звање
саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3
године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског
система и платних услуга - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); вештина комуникације - усмено.
XII Место рада: Нови Сад, Модене 7
ФИЛИЈАЛA СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15) Шеф експозитуре

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

XIII Место рада: Шид, Светог Саве 8
XIV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
XV Лица која су задужена за давање обавештења:
Сања Аврам, тел. 011/2927-504 и Милица Недељковић,
тел. 011/3202-320.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на ком радном месту, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена у општини или суду или од стране
јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,
http://www.trezor.gov.rs/src/competitions/
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и
вештина кандидата у изборном поступку обавиће се
почев од 16. јула 2018. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање
кадровима, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и Управе за трезор - Министарство финансија, Поп
Лукина 7-9.
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О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити
благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на
контакт бројеве које наведу у својим пријавама или
усмено након сваке завршене фазе поступка.
Описе послова за наведено радно место можете
погледати на сајту Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ: За наведенa раднa местa радни однос
се заснива на неодређено време. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
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. Пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве,
неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs,
на веб-страници Службе за управљање кадровима:
www. suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18, члана 19
ст. 1 и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-3916/2018 од 25. априла 2018. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за спровођење
пројеката претприступних фондова
ЕУ у области образовања, разврстано
у звање саветник
у Сектору за међународну сарадњу и
европске интеграције, Одељење за
пројекте из претприступних фондова ЕУ
(ИПА), донације и придруживању ЕУ у
образовању и науци, Одсек за праћење
спровођења пројеката претприступних
фондова ЕУ (ИПА)
1 извршилац

Опис послова: прати спровођење пројеката кроз
контролу активности уговарача (административна и
теренска провера, провера испуњености захтева који
Бесплатна публикација о запошљавању

се односе на видљивост пројеката и потврђивање
исправности рачуна за плаћање поднетих од стране
уговарача) и предузима мере и активности у циљу
правилног и правовременог спровођења пројеката и
уговора; проверава испуњеност предуслова за спровођење секторских програма/мера, пројеката и уговора; учествује у припреми и организовању обука у
оквиру пројеката и пружа подршку домаћим и страним стручњацима у спровођењу пројеката; учествује
у припреми/ажурирању плана јавних набавки за потребе спровођења пројеката и у изради техничке документације за спровођење поступка јавних набавки у
складу са процедурама; учествује у раду Комисије
за оцену и одабир понуда, у изради стручне анализе и извештаја о припреми тендерске документације
и спровођењу пројеката у одговарајућем формату;
прати спровођење акционих планова и извештава о
могућем кашњењу (тзв. рана упозорења) и стара се о
спровођењу препорука екстерних оцењивача и ревизора; сарађује са установама, локалном самоуправом,
социјалним партнерима и другим организацијама и
институцијама у спровођењу пројеката; спроводи правила и принципе неопходне за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог
управљања средствима ЕУ, у складу са процедурама и
организује активности од значаја за јавност и видљивост пројеката финансираних из ЕУ, у складу са процедурама; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског
језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о потврђивању оквирног споразума између
Републике Србије и Европске комисије о правилима за
спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру
Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним
радом на рачунару; знање енглеског језика - писмено
путем теста и усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за праћење и
унапређивање васпитног рада у
установама ученичког стандарда,
разврстано у звање саветник
у Сектору за ученички и студентски
стандард и инвестиције, Одељење
за послове ученичког и студентског
стандарда, Група за ученички и
студентски стандард
1 извршилац

Опис послова: врши надзор васпитног рада и прати остваривање Програма васпитног рада у домовима
ученика средњих школа и школама са домом ученика
у Републици Србији; прати промене у друштву и науци и мишљења непосредних учесника у реализацији
васпитно-образовног процеса/васпитача, стручних
сарадника и ученика/ и предлаже покретање поступка
за доношење потребних измена и допуна овог Програма; проучава савремена искуства у остваривању васпитног рада и пружа стручну помоћ у раду васпитача,
стручних сарадника и директора; прикупља извештаје
о реализацији васпитног рада у установама на територији РС и припрема извештаје, анализе и инфор-

мације и предлаже предузимање неопходних мера
за отклањање неправилности и недостатака и унапређење васпитног рада; прати и анализира васпитни
рад у домовима ученика и на основу утврђених потреба предлаже мере за боље припремање, школовање и
стручно усавршавање васпитача, стручних сарадника
и руководилаца васпитне службе и сарађује са инспекцијским органима; учествује у предлагању чланова
комисија за полагање лиценци васпитача и стручних
сарадника; сарађује са центрима за социјални рад у
циљу превазилажења потенцијалних проблема у раду
са осетљивим друштвеним групама и води евиденцију
и прати тенденције присуства осетљивих друштвених
група у популацији ученичких домова; сарађује са
специјализованим установама, органима и организацијама које се баве питањима утицаја дроге и секти у
установама ученичког стандарда; разматра примедбе
родитеља, ученика, васпитача и стручних сарадника
и припрема одговоре на представке; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из научне области
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,
најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о ученичком и студентском стандарду, Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилника о програму рада психолога и педагога у дому
ученика - провераваће се усмено; познавање рада на
рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Захумска 14

3. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

у Одељењу за координацију рада
школских управа, Школска управа
Сомбор
1 извршилац
Опис послова: остварује непосредан увид у рад
установе, наставника, васпитача, стручних сарадника
и директора и присуствује извођењу наставе, испита
и других облика образовно васпитног рада; пружа
помоћ и подршку самовредновању установе и прати
поштовање општих принципа и остваривање циљева
образовања и васпитања; саветује и пружа стручну
помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и
директору ради побољшања квалитета њиховог рада
и рада установе и остваривања стандарда постигнућа
и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
установи; предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у обављању
образовно-васпитног, стручног, односно васпитног
рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе на основу утврђених стандарда,
остваривање развојног плана и програма образовања
и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа;
сарађује са градском, општинском и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова
застицање звања; прикупља статистичке податке о
запосленима и ученицима од установа образовања и
васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања и
припрема анализе и извештаје за потребе Министар-
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ства; стара се о несметаном протоку података у оквиру
јединственог информационог система Министарства;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Школске управе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког
поља Уметности на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области
образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен
у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник,
приручник или друго наставно средство, остварене
резултате у развоју образовања и стечен професионални углед, најмање осам година радног искуства у
области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника,
познавање једног светског језика и познавање рада
на рачунару.

припрема анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Школске управе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју
образовања и стечен професионални углед, најмање
осам година радног искуства у области образовања и
васпитања, положен државни стручни испит и испит
за просветног саветника, познавање једног светског
језика и познавање рада на рачунару.

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

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

Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Место рада: Ваљево, Карађорђева 31

4. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

5. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

ства; стара се о несметаном протоку података у оквиру
јединственог информационог система Министарства;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Школске управе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју
образовања и стечен професионални углед, најмање
осам година радног искуства у области образовања и
васпитања, положен државни стручни испит и испит
за просветног саветника, познавање једног светског
језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о основама система образовања и васпитања,
Закона о основном образовању и васпитању, Закона
о средњем образовању и васпитању, Правилника о
вредновању квалитета рада установа, Правилника о
стручно-педагошком надзору и Правилника о стандардима квалитета рада установе - провераваће се
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће
се практичним радом на рачунару; познавање једног
светског језика - увидом у сертификат или други доказ
o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено,
стандардизованим тестовима и вештина комуникације
- усмено.
Место рада: Зајечар, Николе Пашића 81

6. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

у Одељењу за координацију рада
школских управа, Школска управа
Ваљево
1 извршилац

у Одељењу за координацију рада
школских управа, Школска управа
Зајечар
1 извршилац

у Одељењу за координацију рада
школских управа, Школска управа
Зрењанин
1 извршилац

Опис послова: остварује непосредан увид у рад
установе, наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и присуствује извођењу наставе,
испита и других облика образовно васпитног рада;
пружа помоћ и подршку самовредновању установе и
прати поштовање општих принципа и остваривање
циљева образовања и васпитања; саветује и пружа
стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном
сараднику и директору ради побољшања квалитета
њиховог рада и рада установе и остваривања стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ
установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и
запослених од дисриминације, насиља, злостављања
и занемаривања и установи; предлаже предузимање неопходних мера за уклањање неправилности и недостатака у обављању образовно-васпитног,
стручног, односно васпитног рада и мере за њихово
унапређивање; вреднује квалитет рада установе на
основу утврђених стандарда, остваривање развојног
плана и програма образовања и васпитања и прати
остваривање огледа; прати и процењује квалитет
рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа; сарађује са градском,
општинском и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова застицање
звања; прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања
и спровођења образовне и финансијске политике;
обједињава и обрађује податке о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања и

Опис послова: остварује непосредан увид у рад
установе, наставника, васпитача, стручних сарадника
и директора и присуствује извођењу наставе, испита
и других облика образовно васпитног рада; пружа
помоћ и подршку самовредновању установе и прати
поштовање општих принципа и остваривање циљева
образовања и васпитања; саветује и пружа стручну
помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и
директору ради побољшања квалитета њиховог рада
и рада установе и остваривања стандарда постигнућа
и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
установи; предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у обављању
образовно-васпитног, стручног, односно васпитног
рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе на основу утврђених стандарда,
остваривање развојног плана и програма образовања
и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа;
сарађује са градском, општинском и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова
застицање звања; прикупља статистичке податке о
запосленима и ученицима од установа образовања и
васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања и
припрема анализе и извештаје за потребе Министар-

Опис послова: остварује непосредан увид у рад
установе, наставника, васпитача, стручних сарадника
и директора и присуствује извођењу наставе, испита
и других облика образовно васпитног рада; пружа
помоћ и подршку самовредновању установе и прати
поштовање општих принципа и остваривање циљева
образовања и васпитања; саветује и пружа стручну
помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и
директору ради побољшања квалитета њиховог рада
и рада установе и остваривања стандарда постигнућа
и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
установи; предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у обављању
образовно-васпитног, стручног, односно васпитног
рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе на основу утврђених стандарда,
остваривање развојног плана и програма образовања
и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа;
сарађује са градском, општинском и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова
застицање звања; прикупља статистичке податке о
запосленима и ученицима од установа образовања и
васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања и
припрема анализе и извештаје за потребе Министар-
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ства; стара се о несметаном протоку података у оквиру
јединственог информационог система Министарства;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Школске управе.

јединственог информационог система Министарства;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Школске управе.

зе и извештаје за потребе Министарства; стара се о
несметаном протоку података у оквиру јединственог
информационог система Министарства; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју
образовања и стечен професионални углед, најмање
осам година радног искуства у области образовања и
васпитања, положен државни стручни испит и испит
за просветног саветника, познавање једног светског
језика и познавање рада на рачунару.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког
поља Уметности на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области
образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен
у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник,
приручник или друго наставно средство, остварене
резултате у развоју образовања и стечен професионални углед, најмање осам година радног искуства у
области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника,
познавање једног светског језика и познавање рада
на рачунару.

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

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

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

Место рада: Панчево, Трг Краља Петра 2-4

Место рада: Београд, Захумска 14

Место рада: Нови Пазар, 7. јула бб

7. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

у Одељењу за координацију рада
школских управа, Школска управа
Београд
2 извршиоца
Опис послова: остварује непосредан увид у рад
установе, наставника, васпитача, стручних сарадника
и директора и присуствује извођењу наставе, испита
и других облика образовно васпитног рада; пружа
помоћ и подршку самовредновању установе и прати
поштовање општих принципа и остваривање циљева
образовања и васпитања; саветује и пружа стручну
помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и
директору ради побољшања квалитета њиховог рада
и рада установе и остваривања стандарда постигнућа
и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
установи; предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у обављању
образовно-васпитног, стручног, односно васпитног
рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе на основу утврђених стандарда,
остваривање развојног плана и програма образовања
и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа;
сарађује са градском, општинском и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова
застицање звања; прикупља статистичке податке о
запосленима и ученицима од установа образовања и
васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања и
припрема анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру
Бесплатна публикација о запошљавању

8. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

у Одељењу за координацију рада
школских управа, Група за стручно педагошки надзор за општине Нови
Пазар, Сјеница и Тутин
1 извршилац
Опис послова: остварује непосредан увид у рад
установе, наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и присуствује извођењу наставе,
испита и других облика образовно васпитног рада;
пружа помоћ и подршку самовредновању установе и
прати поштовање општих принципа и остваривање
циљева образовања и васпитања; саветује и пружа
стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном
сараднику и директору ради побољшања квалитета
њиховог рада и рада установе и остваривања стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ
установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и
запослених од дисриминације, насиља, злостављања
и занемаривања и установи; предлаже предузимање неопходних мера за уклањање неправилности и недостатака у обављању образовно-васпитног,
стручног, односно васпитног рада и мере за њихово
унапређивање; вреднује квалитет рада установе на
основу утврђених стандарда, остваривање развојног
плана и програма образовања и васпитања и прати
остваривање огледа; прати и процењује квалитет
рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа; сарађује са градском,
општинском и републичком просветном инспекцијом;
процењује испуњеност услова застицање звања; прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе
као основа утврђивања, планирања и спровођења
образовне и финансијске политике; обједињава и
обрађује податке о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрема анали-

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју
образовања и стечен професионални углед, најмање
осам година радног искуства у области образовања и
васпитања, положен државни стручни испит и испит
за просветног саветника, познавање једног светског
језика и познавање рада на рачунару.

III Адреса на коју се подноси пријава на јавни
конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.
IV Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић,
телефон: 3610-287 и Драгица Милошевић, телефон:
3621-589.
V Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном испиту за
просветног саветника (само за радна места под редним бројем 3, 4, 5, 6, 7 и 8); 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
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ком временском периоду је стечено радно искуство);
оригинал или оверена фотокопија сертификата или
другог доказа о познавању једног светског језика
(само за радна места под редним бројем 3, 4, 5, 6, 7 и
8); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног
сарадника ( само за радна места под редним бројем 3,
4, 5, 6, 7 и 8); стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство у оригиналу или овереној фотокопији и остварене резултате у развоју образовања,
стечен професионални углед (награде, признања,
препоруке и др.) у оригиналу или овереној фотокопији
( само за радна места под редним бројем 3, 4, 5, 6, 7 и
8); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из радног
односа, издата од стране државних органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима/уверење о положеном правосудном испиту и
уверење о положеном испиту за просветног саветника.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог,
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на web страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursii-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnihmesta-u-mpntr/
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе
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за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, почев од 16. јула 2017. године, са
почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама, а ради провере познавања
рада на рачунару и провере вештина аналитичког
резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно
заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког
закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће
спроведена у просторијама Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Београд, Немањина
22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на бројеве контакт телефона које
су навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног
бележника, општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада. Кандидати без положеног испита за
просветног саветника примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на
кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним испитом за просветног
саветника немају предност у изборном поступку у
односу на кандидате без положеног испита за просветног саветника
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испит.
Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена
документа.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског
пола.

Први утисак је најважнији
будите испред свих

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

Министарство финансија - Пореска управа на основу
члана 55 став 2 Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка,
64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и
члана 169б став 1 и став 2 Закона о пореском поступку
и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02,
84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09,
72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16,
30/18) и Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-5058/2018 од
31. маја 2018. године и 51 број: 112-2867/2018 од 27.
марта 2018. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Пореска управа, Београд,
Саве Машковића 3-5
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: студијскоаналитички послови јавних набавки,
у звању виши порески саветник остале функције
Централа, Сектор за материјалне
ресурсе, Одељење за комерцијалне
и инвестиционе послове, Одсек за
комерцијалне послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима израде плана јавних набавки,спроводи поступке јавних набавки
добара, услуга и радова, централизовано на нивоу
Пореске управе или за потребе Централе Пореске
управе. Комуницира и координира са организационим
јединицама Пореске управе у циљу израде конкурсне документације. Врши оглашавање јавне набавке,
израду конкурсне документације у складу са Законом
о јавним набавкама. Заједно са члановима комисије
обавља јавно отварање понуда, анализу, обраду и
бодовање понуда и предлаже најповољнијег понуђача
за доделу уговора о јавној набавци, одлучује поводом
поднетог захтева за заштиту права. Израђује уговоре
по окончаним поступцима јавних набавки као и по
оквирним споразумима закљученим од стране тела за
централизоване јавне набавке. Обавља проверу извршења уговорних обавеза са финансијског аспекта и
прати извршавање послова у роковима према закљученим уговорима. Прати или реализује закључене
уговоре, врши проверу рачуна доспелих за плаћање у
складу са уговором, комплетира рачуне са потребном
документацијом, евидентира и даје исте на плаћање.
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља природно-математичкх, техничко-технолошких
или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина
рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста - Word, обрада табела - Excel, позна-
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вање рада на интернету) - практичним радом на рачунару, провера знања - познавање законских прописа:
Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о јавним набавкама, Закон о државној управи,
Закон о општем управном поступку, стручна знања из
области делокруга рада органа и из области рада на
радном месту и вештина комуникације - провераваће
се усмено (разговором).

2. Радно место: порески инспектор
канцеларијске контроле, у звању
порески инспектор - основне
функције
Филијала Стари град, Одељење за
канцеларијску контролу, Одсек за
канцеларијску контролу
1 извршилац

Опис послова: Обавља једноставније послове
канцеларијске контроле правних лица, предузетника
и физичких лица у складу са позитивним законским
прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз
састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано
да се утврђује пореским решењем; подноси захтев за
покретање порескопрекршајног поступка, доставља
жалбе надлежном одељењу за поступање по жалбама
у првостепеном пореском поступку, поступа по замолници надлежног одељења ради спровођења допунског поступка по жалби; информише пореске обвезнике о примени пореских прописа; покреће иницијативу
за привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у
регистрима које води Пореска управа и обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста - Word, обрада табела - Excel,
познавање рада на интернету) - практичним радом на
рачунару, провера знања - познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о
порезу на додату вредност, део Закона о порезима на
имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и
порез на пренос апсолутних права), Закон о државној
управи, Закон о општем управном поступку, стручна
знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту и вештина комуникације - провераваће се усмено (разговором).

3. Радно место: послови обраде
захтева 1, у звању порески
контролор - основне функције

Филијала Чукарица, Одељење за
наплату и пореско рачуноводство, Одсек
за пореско рачуноводство
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове пријема и обраде
извода књижења књиговодствених докумената; проверава исправност аналитичке картице обвезника у
смислу правилности прокњижених задужења и уплата; предлаже мере за отклањање неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода;
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: ССС - друштвеног, природног или техничког
смера, радно искуство у струци од најмање 2 године,
положен државни стручни испит, оспособљеност за
рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста - Word, обрада табела - Excel,
познавање рада на интернету) - практичним радом на
рачунару, провера знања - познавање законских прописа: део Закона о пореском поступку и пореској администрацији који регулише странке у пореском поступку
и наплату пореза, Закон о општем управном поступку,
стручна знања из области делокруга рада органа и из
области рада на радном месту и вештина комуникације - провераваће се усмено (разговором).
III Место рада: за сва радна места место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска управа, Централа, Београд,
Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Јелена Билић, тел. 011/3950521, у периоду од 11.00 до 14.00 часова.
VI Услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношње пријава на конкурс: Рок за
подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Уколико кандидат не достави попуњену и својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, пријава на конкурс ће бити
одбачена.
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства финансија - Пореске управе, у делу Актуелности
- Конкурси, www.purs.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде други органи,
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашена радна места, о месту, датуму и времену
спровођења изборног поступка биће благовремено обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни
број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и
место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства у степену стручне
спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора
да буде својеручно потписана); оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
испиту за стицање сертификата за службеника за јавне
набавке, за радно место под редним бројем 1; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство); изјава
у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Напомена: За наведена радна места радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да исти положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

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

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе једну пријаву у којој наводе сва радна места за
која конкуришу и достављају тражена документа за та
радна места.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Са кандидатима који конкуришу на радна места, и чије
су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве
уз које су приложени сви потребни докази (потпуне
пријаве) и који испуњавају услове за рад на наведеним
радним местима, обавиће се најпре провера вештине
рада на рачунару - практичним радом на рачунару.
Ова фаза изборног поступка је елиминациона, тако да
само кандидати који покажу задовољавајуће резултате након провере вештине рада на рачунару - практичним радом на рачунару, могу да приступе наредном
делу изборног поступка, и то усменој провери знања и
вештина комуникације.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду) биће одбачене.
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Администрација и управа

Овај оглас објављује се на интернет страни Пореске
управе, на порталу е-Управе, у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање и на
интернет страни Службе за управљање кадровима.
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.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Београд, Дечанска 8а

Конкурс објављен 06.06.2018. године у публикацији „Послови“ исправља се у делу под бројем
IV и исправно треба да гласи: Адреса на коју се
подноси пријава за конкурс: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачих радних места (навести
радно место за које се подноси пријава).

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП КиМ
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Лепосавић

Начелник Oпштинске управе
на период од 5 година

Место рада: Општинска управа Општине Лепосавић.
Опис послова: руководи и координира радом; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе;
усклађује рад организационих јединица Општинске
управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих
јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге
послове у складу са Законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и председника.
Услови: да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије, да има стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалстичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и интернет), да није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци и да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због
теже повреде дужности из радног односа.
ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној
спреми, исправе којима се доказује радно искуство у
струци од најмање 5 година, уверење Министарства
унутрашњих послова - полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну од најмање
шест месеци (издато након објављивања конкурса,
уверење о положеном државном стручном испиту,
исправу која доказује да му раније није престао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе због
теже повреде дужности из радног односа). Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.
У изборном поступку Конкурсна комисија вршиће проверу знања и оцењивања стручне способности за рад
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службеника на положају. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу: Милица Пешаковић,
телефон: 064/8224-755. Пријаве на конкурс подносе се
у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на адресу: Привремени орган Општине Лепосавић,
Војске Југославије 33, са назнаком: „Пријава на јавни
конкурс за попуњавање положаја начелник Општинске управе“, у згради Општине, у канцеларији број 10.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-198

Финансијски послови

у Одељењу за буџет, звање саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економске науке на основним академским студијама у
обиму 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, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се у изборном поступку проверавају: познавање Закона о буџетском систему и Закона о локалној самоуправи, познавање процеса израде одлуке
о буџету јединице локалне самоуправе, познавање
начина примене смерница датих Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти, познавање процеса и поступака функционисања система извршења
буџета - усмено, вештина комуникације - усмено.
Опис послова: анализира финансијске планове
директних корисника буџетских средстава; спроводи
контролу појединачних захтева за плаћање и пратеће
финансијске документације, утврђује њихову потпуност, веродостојност и рачунску исправност; учествује у изради Нацрта одлуке о буџету Града и Нацрта одлуке о ребалансу буџета Града, Нацрта одлуке
о завршном рачуну буџета; припрема извештаје о
извршењу буџета, месечне информације о реализацији буџета, решења о коришћењу текуће буџетске
резерве, решења о измени апропријација, решења о
увећању буџета и одобрене апропријације; утврђује
квоте директним корисницима буџетских средстава
и прати извршење одобрених квота; прати планове извршења на месечном нивоу директних и индиректних корисника и о томе их обавештава; припрема
захтеве за плаћање и одговара за њихову исправност,
припрема и израђује дописе везане за давање мишљења по упућеним захтевима директних корисника
буџетских средстава; евидентира предмете за одузето земљиште; обрачунава камату и израђује захтеве
за плаћање у другим предметима упућеним од стране
Градског правобранилаштва; даје предлоге за неопходне процедуре у раду; прати измене законских прописа и њихову примену у раду Одељења, обавља и
друге послове по налогу начелника Градске управе и
начелника Одељења.

Послови буџетског извештавања

у Одељењу за буџет, звање саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економске науке на основним академским студијама у
обиму 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, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се у изборном поступку проверавају: познавање Закона о буџетском систему и Закона о локалној самоуправи, познавање процеса израде одлуке

о буџету јединице локалне самоуправе, познавање
начина примене смерница датих Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти, познавање процеса и поступака функционисања система извршења
буџета - усмено, вештина комуникације - усмено.
Опис послова: припрема извештај о извршењу
буџета; припрема месечне информације о реализацији буџета; прати извршавање апрорпијација
опредељених Одлуком о буџету; израђује извештаје
о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве за
завршни рачун; прати извршење одобрених квота
директних и индиректних корисника буџетских средстава; припрема захтеве за плаћање и одговара за
њихову исправност; припрема и израђује дописе
везане за давање мишљења по упућеним захтевима
директних корисника буџетских средстава; спроводи
контролу појединачних захтева за плаћање и пратеће
финансијске документације, утврђује њихову потпуност, веродостојност и рачунску исправност; учествује у изради Нацрта одлуке о буџету Града и Нацрта
одлуке о ребалансу буџета Града; учествује у изради Нацрта одлуке о завршном рачуну буџета; прати
измене законских прописа и њихову примену у раду
Одељења, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и начелника Одељења.

Послови контроле прихода и
расхода и израде консолидованих и
финансијских извештаја
у Одељењу за трезор, звање саветник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у
струци.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се у изборном поступку проверавају: познавање
Закона о буџетском систему, Закона о финансирању
локалне самоуправе, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о условима и начину вођења рачуна
за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна, Правилника о стандарном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем, познавање процеса израде консолидованих финансијских
извештаја- усмено, вештина комуникације - усмено.
Опис послова: обавља послове који се односе на
књижење расхода на основу извода рачуна извршења буџета града Крагујевца; врши свакодневна
сравњења и спровођење налога за исправку књижења у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контним планом за буџетски
систем и Одлуком о буџету града Крагујевца; врши
месечно сравњење расхода Града са подацима из
платног промета Управе за трезор; обавља тромесечне контроле и унос података из Обрасца 5 - Извештај
о извршењу буџета индиректних корисника буџетских
средстава у консолидовану главну књигу трезора;
израђује завршни рачун; обавља послове који претходе изради консолидованог завршног рачуна Града као што су: сравњење, контрола и усклађивање
закључних листова трезора са закључним листовима
директних корисника, њихових индиректних корисника, као и свих пројеката и осталих подрачуна, слагање са стањем имовине, потраживања, пласмана
и обавеза у књиговодственој евиденцији буџетских
корисника средстава са стварним стањем како периодично тако и са утврђеним пописом на дан 31.12.;
израђује закључне ставове и образац за завршни
рачун; књижи амортизацију и отпис основних средстава; израђује евиденције промета основних средстава
и књижи залихе; саставља Извештај о стању и променама на основним средствима; контролише повраћај
неутрошених средстава у буџет, односно усаглашеност повраћаја неутрошених средстава са добијеним
обрасцем од индиректних корисника СВС - Специфи-
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кацијом враћених средстава; књижи девизне подрачуне на основу извода добијених од Народне банке
Србије и израђује табеларни преглед о њиховом промету; израђује статистичке обрасце за потребе Републичког завода за статистику и то: КГИ-03-Комплексни
годишњи извештај за кориснике буџетских средстава
и ИНВ-01-Годишњи извештај о инвестицијама у основна средства, израђује ПБН Образац-порески биланс за
недобитне организације-обвезника пореза на добит
правног лица; врши рачунску и логичку контролу
захтева за плаћање примљених од стране директних
корисника; врши унос захтева за плаћање у базу ликвидатуре; врши контролу пратеће документације уз
налог за плаћање и предузима радње за отклањање
при томе уочених недостатака; врши одлагање документације, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и начелника Одељења.
ЗА СВА РАДНА МЕСТА
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.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом (са наведеном адресом за пријем поште и бројем телефона) и
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у којем
периоду је стечено радно искуство); уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 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.
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. Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне пријаве за
свако радно место на које конкуришу у којима наводе
уз коју пријаву су приложени тражени докази.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима.
Одредбама члана 9 и 103 Закона 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

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. Образац изјаве може се
преузети у тексту испод јавног конкурса на интернет
презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Трајање радног односа: Радни однос за сва радна
места заснива се на неодређено време.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на оглашеним радним местима провера стручних оспособљености, знања и вештина које
се вреднују у изборном поступку обавиће се у просторијама Градске управе за финансије. О месту и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у
својим пријавама.
Место рада: За сва радна места место рада је Крагујевац, Трг слободе 3.
Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за финансије, 34000 Крагујевац, Трг слободе 3, са
назнаком „За јавни конкурс”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Драгана Чалија, тел. 034/306-219 и Ана Коматовић Андоновић тел. 034/306-198.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду од 6
месеци. 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 Града Крагујевца - www.kragujevac.rs, огласној табли зграде Управе града и у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

НИШ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 17
тел. 018/4892-034

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

ПАНЧЕВО
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Београд

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: 112-5030/2018 од 31. маја 2018. године и 51 број:
112-5299/2018 од 6. јуна 2018. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ 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
Радна места која се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ПАНЧЕВУ

1) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир приправник
место рада Панчево
120 извршилаца

III Услови за рад на радном месту обезбеђење
завода из Закона о извршењу кривичних санкција који се односе на приправнике у Служби
за обезбеђење: На основу члана 255 Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“,
бр.55/14) за приправника у Служби за обезбеђење
може се примити лице, које поред законом утврђених
испуњава и следеће услове: да има средњу стручну
спрему, да је млађе од тридесет година и да је психички и физички способно за вршење службе. За приправника у Служби за обезбеђење може се примити
и лице до тридесет пет година живота, ако има стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и стечено високо образовање
на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама
у трајању до три године.
IV Садржина пријаве и докази који се прилажу
уз пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс, која је дата у прилогу конкурса (пријава се може преузети са сајта Министарства
правде или непосредно преузети у писарници Управе
за извршење кривичних санкција, Немањина 22-26, у
пријемној канцеларији), пријава мора бити потписана;
- 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;
- 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);
- попуњен упитник о индентификционим подацима,
односно сагласност за вршење безбедносне провере,
који је дат у прилогу конкурса (упитник се може преузети са сајта Министарства правде или непосредно
преузети у писарници Управе за извршење кривичних
санкција, Немањина 22-26, у пријемној канцеларији);
- 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, која је дата у прилогу конкурса (изјава се може
преузети са сајта Министарства правде или непосредно преузети у писарници Управе за извршење кривичних санкција, Немањина 22-26, у пријемној канцеларији).
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
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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).

X Посебне одредбе за пријем приправника у
Служби за обезбеђење: Кандидат ће након извршене безбедносне провере и психофизичког тестирања бити позван на проверу здравствене способности за рад у служби за обезбеђење, са ношењем
оружја.

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

Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке способности, здравствене способности или за
кога постоје безбедносне сметње доставља се решење
о одбијању, у коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвољава да даље учествује у поступку
пријема.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинској управи.
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.
V 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).
Посебни услови за рад из Закона о извршењу
кривичних санкција: Чланом 253 став 4 Закона о
извршења кривичних санкција 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.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана и почиње
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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 и Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/363-11-93.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на одређено време у трајању
од шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање,
ако по завршеном приправничком стажу положи стручни
испит у служби за обезбеђење. Приправнику у служби
за обезбеђење престаје радни однос, ако у прописаном
року не положи стручни испит у служби за обезбеђење,
изузев ако је до тога дошло због болести или из других
оправданих разлога.
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Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања
кандидата обавља се у Заводу за заштиту радника
Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска 9 Трошкове здравственог прегледа кандидати плаћају лично без права на рефундацију. Кандидат
који на лекарском прегледу добије негативан лекарски
налаз елиминише се из даљег поступка пријема кандидата.

Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат који
је испунио формални услов и прошао безбедносну
проверу, психофизичко тестирање и здравствени преглед позива се на разговор. На разговору се проверава
вештина комуникације непосредно кроз разговор са
кандидатима.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са
чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној од стране јавног бележника, у
општини или суду биће одбачене закључком конкурсне комисије. 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.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
22410 Пећинци, Индустријска зона
Орачко поље бб
e-mail: office@vikpecinci.rs

Дипломирани електроинжењер

познавање аутоматике и енергетике,
пробни рад 3 месеца
Опис послова: Учествује у пуштању у рад опреме
и уређаја за аутоматизацију, даљинско очитавање,
управљање и регулацију на системима водовода и
канализације. Сарађује на подешавању свих мерно-регулационих и заштитних уређаја, учествује у
инсталирању нових уређаја као и у отклањању свих
кварова на мерно-регулационој и електро -енергетској
опреми и уређајима. Учествује у давању података за
планирање и учествује у реализацији плана превентивног, текућег и инвестиционог одржавања на систему
водоводне и канализационе мреже и комплетној аутоматици у предузећу. Учествује у давању података и у
изради свих врста планова (радова, набавки, развоја,
иновација...) и прати њихову реализцију. Обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, електротехнички факултет; са искуством у струци; познавање рада на рачунару; организационе способности;
активан возач Б категорије; спремност на тимски рад
и рад под притиском.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом, оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном електротехничком факултету; фотокопију личне карте (биометријски
очитана), оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију уверења
о држављанству, уверење из казнене евиденције да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци, као и уверење да
против њих није покренут кривични поступак и да се
не води истрага. Пријаве доставити у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Сви кандидати могу
своје биографије (CV) са доказима о испуњавању услова конкурса доставити електронским путем на: office@
vikpecinci.rs или путем поште на адресу: 22410 Пећинци, Јове Негушевића 1. ЈКП Водовод и канализација
Пећинци задржава право да позове на разговор само
кандидате који су усли у ужи круг. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Трговина и услуге
„PNEUTECH“ DOO
ОГРАНАК У БЕОГРАДУ

Раковица, Патријарха Димитрија 12

Вулканизер

на одређено време од 3 месеца,
пробни рад 1 месец, место рада: Земун,
Батајнички друм 14 део бр. 14
УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме у било
ком занимању, возачка дозвола Б категорије, предност радно искуство на траженим пословима. Кандидати се могу пријавити путем телефона: 011/3553-196
и 062/224-287, у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса.

DOO “ALM NONWOVEN
MANUFACTURING”
26000 Панчево, Јабучки пут 54
тел. 013/310-717
e-mail: jelenailijevski@icloud.com

Шивач текстила

на одређено време
10 извршилаца
Опис посла: шивач трикотаже.
УСЛОВИ: III степен, шивач конфекције; II степен,
шивач текстила; радно искуство није потребно. Рад
у сменама. Трајање конкурса до 30.06.2018. Контакт
са послодавцем Весна Милићев, 013/310-717. Слање
пријаве за запослење мејлом: jelenailijevski@icloud.
com.

ДОО “БЕДЕМ ПРЕВОЗ”
26000 Панчево, Масарикова 3
тел. 060/66-36-463
e-mail: ivana.milosavljevic@bedems.com

Радник на одржавању камиона
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, ауто-механичар; возачка дозвола Б категорије; 3 године радног искуства. Контакт са
послодавцем: Панчево, Трг мученика 18. Слање пријава мејлом: ivana.milosavljevic@bedems.com, јављање
кандидата на телефон 060/66-36-463.
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„СЛОЖНА БРАЋА“ ДОО ЗОРАН И НЕЛЕ
ДРМАНОВИЋИ НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош
тел. 065/609-4666, 033/64-085
e-mail: sloznabracazoraninele@gmil.com

Рад на рецепцији
2 извршиоца

УСЛОВИ: угоститељско-туристичка школа, VI или VII
степен стручне спреме; познавање језика, са радним
искуством. Плата по договору.

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: са радним искуством. Плата по договору.

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: са радним искуством. Плата по договору.

АДВОКАТ ЗОРАН Р. МАКСИМОВИЋ
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 121
тел. 064/123-42-74

Адвокатски приправник - волонтер
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, основно познавање рада на рачунару. Пријаве слати у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

“КОПАОНИК” АД
11000 Београд, Змај Јовина 3
e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Менаџер продаје
УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани
менаџер, дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер металургије, дипломирани инжењер
рударства; возачка дозвола Б категорије; познавање
енглеског језика; познавање рада на рачунару. Радну
биографију послати на наведену имејл адресу. Рок за
пријављивање 14.06.2018. године.

ИНДУСТРИЈСКА ОПРЕМА ДОО
БЕОГРАД
11080 Земун, Банатска 28б
e-mail: office@indoprema.rs

Сервисер виљушкара
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, у било ком
занимању, пожељно искуство на траженим пословима, основно познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика на
почетном нивоу. Кандидати своје пријаве могу послати у року од 30 дана путем мејла: office@indoprema.rs.

СУР “РУБИН-ЛЕПА”
16240 Медвеђа
тел. 069/115-3529

QUADRA GRAPHIC

Београд - Земун, Тошин бунар 23

Графичар

привремени и повремени послови
20 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме. Трајање
конкурса: до 25.06.2018. Кандидати се могу лично
јавити на адресу Тошин бунaр 23, Земун, средом од 10
до 11 часова или петком од 14 до 15 часова. Пријаве
слати на имејл: svetlana@quadra.rs.

STEEL CON
ПР Иван Санте
Барајево, Стара Липовица 171а
тел. 011/865-0556, 065/619-1011
e-mail: steel.con17@gmail.com

Бравар монтер

на одређено време 24 месеца, место
рада: погон у Рипњу, Авалска 147 - на
територији општине Вождовац
10 извршилаца
Опис посла: припремни браварски радови и монтажа
елемената.
УСЛОВИ: основна и средња школа I - III и IV степен
стручне спреме и електрозаваривач и заваривач резач гасом; универзални заваривач и техничар технолог заваривања; приоритет имају кандидати са
искуством на наведеним пословима од минимум 12
месеци; возачка дозвола није обавезна, али се траже
знања и вештине варења - аутогено, CО2, електро и
аргонско заваривање. Рад на терену, ван просторија
послодаваца, 10 сати дневно и 60 сати недељно.
Јављање кандидата контакт лицу (Ђорђе), на телефоне: 011/865-0556 и 065/619-1011 као и мејлом, достављање радних биографија на увид на имејл адресу:
steel.con17@gmail.com. Трајање конкурса: 30.06.2018.

СТР “ДОЛАР”
11000 Београд, Михајла Аврамовића 26
тел. 061/141-7774

Радник на припреми и продаји брзе
хране

Сервисер електромеханичар,
фригомеханичар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро
струке, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског
језика на почетном нивоу, пожељно радно искуство
на траженим пословима. Кандидати се могу пријавити
путем имејла: office@indoprema.rs, у року од 30 дана
од дана објављивања конкурса.

„ЕТНО ОЛИМП” ДОО
34000 Крагујевац
тел. 064/042-11-01, 062/33-78-78

Радник на бензинској пумпи
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање или завршена основна школа; радно искуство
није неопходно, али је предност ако лице има радно искуство на бензинској пумпи, рада на каси или у
угоститељству као конобар; предност ако лице има
знање из области ЗОП-а. Рад у сменама. Кандидати се
могу јавити послодавцу на телефоне: 064/042-11-01 и
062/33-78-78, најкасније до 05.07.2018. године.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS
YU“ DOO

Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com
тел. 060/644-9883

Касир

за рад у Суботици
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на
занимање и радно искуство.

Конобар

за рад у Суботици
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме;
пожељно радно искуство. Кандидати треба да иду
лично на разговор од 10 до 15 часова или да се јаве на
наведени број телефона.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на
занимање и радно искуство.

MITO PROGRESS & CONSTRUCTION

за рад у Суботици
10 извршилаца

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 32а
тел. 061/264-06-42, 062/833-82-05

Коректор

2 извршиоца

Административни радник
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно радно искуство, знање немачког
језика Ц2 и енглеског језика Б2, познавање рада на
рачунару, пожељан стручни испит или лиценца, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на e-mail: toni.tomic@
mitoprogress.rs до 01.07.2018. године.

Конобар

Кувар

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзира
на занимање и радно искуство.
ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни
рад 5 дана. Трајање конкурса: 30.06.2018. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе мејлом или
да контактирају послодавца путем телефона. Лице за
контакт: Ђурђа Вељовић.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

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

Пројект менаџер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, конобар.

Бесплатна публикација о запошљавању

11080 Земун, Банатска 28б
e-mail adrese: office@indoprema.rs

на одређено време

за рад у кафани “Рубин” у Медвеђи

Национална служба
за запошљавање

ИНДУСТРИЈСКА ОПРЕМА
ДОО БЕОГРАД

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

„ШПОРЕТ“ ДОО
11000 Београд, Краља Милана 30
тел. 065/276-6667

Кувар

“БИЛАНС СМК” АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

11000 Београд, Призренска 15
тел. 060/681-8107

21000 Нови Сад, Ћирпанова 29/Л2
тел. 069/2188-518
e-mail: bilanssmk@gmail.com

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок
за пријављивање 30.06.2018. године.

„ЈАКУЗА“ ДОО
11070 Нови Београд
Партизанске авијације бб

Радник ФТО

за рад у Нишу, на одређено време до 6
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Телефон за контакт: 064/6419-131.

„ИВАН ОКИ ПРОМ“ ДОО

Продавац

10 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком
занимању. Рок за пријаву: 10 дана.

ТРЕНД СТИЛ
18000 Ниш, Хумска 17б
e-mail: trendstil@hotmail.com

Продавац на линији експрес
ресторана

Радник у производњи намештаја

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању; радно искуство у изради намештаја: 12
месеци. Телефон за контакт: 064/159-0527.

4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме;
пожељно радно искуство. Кандидати треба да се јаве
на наведени број телефона или да пошаљу CV на
e-mail: pedjamarina@gmail.com.

UR “NEW MANHATTAN CITY”
11000 Београд, Палмотићева 27
тел. 063/1111-315

Конобар - шанкер
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 6
месеци радног искуства на наведеним пословима.
Кандидати да се јаве на наведени број телефона. Рок
за пријављивање 25.06.2018. године.

УР “ПИВО И КОБАЈА”
11000 Београд, Браничевска 1
тел. 062/404-888

Кувар

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 6
месеци радног искуства на наведеним пословима.
Заинтересовани кандидати да се јаве на бројеве телефона: 062/404-888 или 062/446-248.

Национална служба
за запошљавање
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Књиговођа

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VI/2 степен, струковни економиста; економиста; VI/1 степен, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство; IV степен, економски техничари; књиговођа; минимум 5 година радног искуства;
основна информатичка обука; лице се мора налазити
6 месеци на евиденцији НСЗ, предност познавање BS
Soft програма. Јављање кандидата на горенаведени
телефон и мејл. Рок за пријаву до 05.07.2018.

“ENESCO GROUP”
ДОО ЗА КОНСАЛТИНГ И УСЛУГЕ
21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 79
тел. 069/1151-395

Главни књиговођа

18000 Ниш, Козарачка 1
тел. 018/4511-280
e-mail: ivanokiprom@gmail.com

4 извршиоца

4 извршиоца
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УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
“ЂЕПЕТО МОЈА КУХИЊА”

2 извештаја

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

Магационер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању.

МУШКИ ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„КАРАЂОРЂЕ 021“

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста за
општу економију, банкарство и финансије; дипломирани економиста; VI/2 степен економиста; VI/1 степен
економиста за финансије, рачуноводство и банкарство
и IV степен економски техничар; радно искуство минимум 3 године са знањем: књижења, обрачуна ПДВ,
обрачуна зарада, завршни рачун, порез на добит,
праћење прописа из рачуноводствених извештаја,
познавање рачуноводствених апликација; основна
информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 10.07.2018.

“INEX PLUS” DOO
11080 Београд - Земун
Добановачки пут 58
тел. 060/6455-605

Радник физичко-техничке заштите
за рад у Новом Саду
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне
спреме; рад на одређено време од 6 месеци; пожељно
поседовање лиценце; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
06.07.2018.

„ПОБЕДА 2016“ ДОО
21131 Петроварадин, Раде Кончара 1
тел. 064/204-535

21000 Нови Сад, Гогољева 22, лок. 3
тел. 060/139-7665

Контролор

на техничком прегледу возила

Мушки фризер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Рад у
сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 30.06.2018.

„ДЕКОМ“ ДОО

УСЛОВИ: III степен стручне спреме – ауто-механичар;
радно искуство од 12 месеци; возачка дозвола Б категорије и основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
06.07.2018.

„АМАН“ ДОО

22320 Инђија, М. С. Горчила 5
e-mail: grozdana@dekom.co.rs

Сурчин, Виноградска 52А
тел. 062/889-3090
e-mail: silvana.kinkela@aman.cor.rs

Продавац

у малопродаји резервних делова за белу
технику, за рад у Новом Саду
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме - продавац;
са радним искуством од 12 месеци; рад у сменама;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик - почетни ниво. Пробни рад 1
месец. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок
за пријаву до 18.06.2018.

Продавац/касир

на одређено време, за рад у Ужицу,
Златибору и Чајетини
10 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, продавац
или касир. Контакт телефон: 011/226-0556 - локал 113
или 062/8893-090, Силвана Кинкела. Конкурс је отворен до попуне.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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АУТО-СЕРВИС И СТР МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ ПР

11000 Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555

Административни радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвене науке
(економска, правна струка), природне науке, одлично
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика - виши ниво, најмање
5 година рада у администрацији (фактурисање). Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 011/2473555, 011/3971-240, 011/2472-276, 011/3972-062 или
да пошаљу пријаву на e-mail: autoservismiki@beotel.rs.
Kонкурс остаје отворен до попуне радног места.

Медицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БАЊА КАЊИЖА”
24420 Кањижа, Народни парк бб

Продавац

на одређено време до повратка на рад
привремено одсутне раднице
Опис посла: продаје, наплаћује продату робу и издаје
фискалне рачуне. Врши послове преузимања робе из
велепродаје или од добављача и потписује за то законом прописану документацију. Припрема и контролише
робу за продају, квантитативно и квалитативно преузима робу, слаже и сортира робу и амбалажу, контролише
издату робу, послужује потрошаче, издаје и пакује робу.
Саставља калкулације. Израђује спецификацију извршених наплата и уплаћује пазар у благајни. Саставља
благајнички извештај о дневном промету, саставља
рекапитулацију парагон блокова, преузима и обрачунава аконтације за робу, издаје готовинске рачуне. Комплетну документацију предаје књиговодственој служби.
Одговоран је за правовремено, стручно и квалитетно
обављање прописаних послова, поверена средства
и предмета рада и пратећу евиденцију, технолошку и
радну дисциплину. Продавац је одговоран за рад продавнице солидарно са пословођом продавнице, тј. задужен је за робу у продавници и материјално одговоран
је за исказани мањак у сразмери коју одреди директор.
Брине о изгледу и чистоћи просторије, уређаја и робе
у продавници. За свој рад и средстава рада која су му
поверена одговара пословођи продавнице.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског или
трговачког смера, економски техничар или трговачки
техничар. Уз пријаву са кратком биографијом доставити фотокопију дипломе и фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Послодавац има право да
позове кандидата на разговор пре избора кандидата, а
на основу поднете пријаве кандидата, у складу са чл. 9
Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.
1/2015). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Служба за правне и опште послове, 24420 Кањижа, Народни Парк бб, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове продавца“.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

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

Медицински техничар - сестра,
општег или педијатријског смера
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

Медицински техничар - сестра,
физиотерапеутског смера
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару. Пробни рад
није предвиђен. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Потребна документација: писана пријава на оглас са катком
биографијом, оверена фотокопија дипломе, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
оверена фотокопија лиценце. Лекарско уверење приложиће кандидат који буде изабран на овом конкурсу.
Пријаве са пратећом документацијом могу се донети
лично или послати на адресу: Дом здравља Бојник,
16205 Бојник, Стојана Љубића бб, за Правну службу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Гинеколошко-акушерска сестра

за рад у Служби за гинекологију и
акушерство, на одређено време од 3
месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VI/IV степен стручне спреме, 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 VI/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 у сменама. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, Националне службе за запошљавање. Пријаве на
оглас достављати у затвореним ковертама писарници
ОБ „Свети Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, са
навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл 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.

матрати. Кандидати који испуњавају услове огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена на сајту ЗУА Смедерево: www.apotekasmederevo.
co.rs. Особа за контакт Којић Јелена, тел. 026/641-070.
Пријаву са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу.

КБЦ
“Др ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста
интерне медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом
радних места, специјалистички испит, лиценца, знање
рада на рачунару. Кандидати подносе: оверену копију
дипломе, оверену копју дипломе о специјалистичком
испиту, решење о издавању лиценце или решење о
упису у регистар надлежне коморе.

Доктор медицине на
специјализацији из интерне
медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом
радних места, одобрена специјализација, знање рада
на рачунару. Заинтересовани кандидати подносе: оверену копију дипломе, оверену копију решења о одобреној специјализацији.
ОСТАЛО: Пријаву са наведеним доказима доставити
на адресу: “Др Драгиша Мишовић -Дедиње”, Хероја
Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, Јована
Мариновића 4.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Оглас објављен у публикацији “Послови”
23.05.2018. године, поништава се у целости.

АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево
Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар

на одређено време, по основу повећаног
обима посла, за рад у Апотекарској
јединици „Враново”
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска школа,
IV степен средње стручне спреме, положен стручни
испит. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV - биографија, диплома о завршеној
средњој школи (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), фотокопија личне карте, извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од
дана објављивања огласа). Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
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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.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
„КРСМАНОВИЋ“
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 горенаведени телефон (особа за контакт Мила Крсмановић) или могу да
доставе радне биографије путем мејла.

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: 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.
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ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ

11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

11500 Обреновац, Војводе Мишића 231
тел. 011/35-34-903

Руководилац послова инвестиционог
одржавања - шеф Службе за
техничке и друге сличне послове

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности офталмолог

на одређено време од 18 месеци, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање: на академским студијама, област: грађевинско инжењерство, машинско
инжењерство, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године, диполомирани инжењер
грађевинарства, диполомирани инжењер машинства,
специјалиста струковни инжењер грађевинарства,
специјалиста струковни инжењер машинства, на основим студијама у трајању од најмање четири године
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембара 2005. године, дипломирани инжењер
грађевинарства, дипломирани инжењер машинства.
Додатна знања/радно искуство: знање рада на рачунару; најмање две године радног искуства; оранизационе и друге способности за руковођење. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком
биографијом; фотокопију дипломе о траженом образовању, доказ о радном искуству (фотокопија радне
књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други
слични уговори или потврде о раду или другом виду
ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра/техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла

Медицинска сестра/техничар

на одређено време

УСЛОВИ: захтевана врста образовања, стечена на:
интегрисаним академским студијама медицине, по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, основним студијама медицине у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовања до 10. септембра
2005 године; одговарајућа специјализација - офталмологија, стручни испит, лиценца; 1 година искуства у
области здравствене заштите. Кандидати су обавезни
да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном здравственом факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за
рад - лиценце, или решење о упису у комору, уверење
да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не
старије од 6 месеци, уверење да се против кандидата не води истрага и кривчни поступак (уверење
издаје суд) не старије од 6 месеци, кратка биографија
са адресом и контакт телефоном, извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).
Непотпуне и неблаговремне пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација, које су важне за доношење одлуке о
пријему. Кандидат који буде изабран пре закључења
уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли
Дома здравља Обреновац, Војводе Мишића 231, Обреновац. Оглас је отворен до попуњавања радног места.
Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или лично доставити у писарницу ДЗ.
Додатне информације на тел. 011/3534-903.

на осталим болничким одељењима, на
одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, због породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, до њеног повратка, пробни рад 3
месеца

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

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицинска сестра - техничар. Додатна знања/испити/радно искуство: положен стручни испит за медицинску
сестру техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за медицинску
сестру техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије;
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о
привременим и повремени пословима и други слични
уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних; фотокопију личне карте.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медицине са положенм стручним испитом. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен препис/фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; уверење Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ
о радном искуству у струци, након положеног стручног
испита, на пословима пружања здравствене заштите
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца), биографију са адресом и контакт телефоном.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Референт за финансијскорачуноводствене послове

на одређено време од 9 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Додатна знања:
знање рада на рачунару. Кандидати подносе: пријаву
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе
се Институту, на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити
позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Доктор медицине

на одређено време до 2 године

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

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: врши припрему материјала потребног за
рад; води рачуна о исправности средстава за рад и о
томе извештава главног техничара Завода; води периодичне извештаје о средствима потребним за рад и доставља их начелнику Службе; обавља послове одржавања хигијене у свим просторијама Завода и око Завода
(главни и споредни улаз Завода и део паркинг простора
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код споредног улаза); рукује отпадом и биохазардним
материјалом (према радном упутству) и исти одлаже
на за то предвиђено место; обавља курирске послове;
обавља и друге послове према стручној спреми сходно
потребама Завода; врши требовање материјала и води
евиденцију материјала за одржавање чистоће; ради
и друге послове који проистичу из послова чишћења
просторија; по потреби обавља послове сервирке и
послове перача рубља пеглара; за свој рад одговара
начелнику службе,главном лабораторијском техничару
Завода и директору Завода.
УСЛОВИ: основно образовање, радно искуство на тим
пословима у трајању од најмање 6 месеци. Кандидат је
дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: сведочанство о завршеној основној школи; уверење
о здравственој способности не старије од 6 месеци;
фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; кратку биографију. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен на сајту Министарства
здравља Републике Србије и сајту Завода за трансфузију крви Војводине. 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 14 часова. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицински техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
деце и школске деце, на одређено време
Опис послова: у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере у складу са праксом и стандардима
савремене неге и о томе води прописану медицинску
документацију; реализује здравствено-васпитни рад
са родитељима и децом, упућује родитеље на обавезу вакцинације деце, припрема и асистира доктору
медицине дете за преглед и утврђује његово опште
здравствено стање и врши антропометријска мерења
и снимање ЕКГ детета, даје упутства родитељу у вези
терапије, неге и исхране болесног детета, води прописану евиденцију (здравствени картон, протокол, књигу
заразних болести и друге евиденције), спроводи континуирани процес статистичког извештавања, врши
припрему ординације, опреме и уређаја за рад, спроводи прописану терапију и вакцинацију, по потреби
иде у кућне посете и прати болесника у болницу ако
постоји медицинска индикација.
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца
ако је поседује; најмање шест месеци радног искуства
у звању медицинске сестре/техничара; најмање шест
месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара; рад на рачунару, поседовање возачке дозволе Б
категорије. Уз пријаву поднети краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи, односно оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској
школи, оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; фотокопију возачке дозволе;
оригинал или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити
старији од 6 месеци. Кандидати су дужни да приложе и
потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење. Трајање
конкурса: 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу
или доставити лично у Правну службу ДЗ, са назнаком:
„За оглас - за пријем у радни однос једног медицинског
техничара за рад у Служби опште медицине са медицином рада и кућним лечењем и здравственом негом, на
одређено време”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ЗЛАТИБОР“
31315 Златибор
Др Драгослава Зеке Смиљанића 30
e-mail: petkovic.cigota@gmail.com

Мајстор одржавања - електричар
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, зањимања
електроструке. Пријаве слати на имејл: petkovic.
cigota@gmail.com. Конкурс је отворен до 30.06.2018.
године.

Индустрија и грађевинарство
“ФЕРОМОНТ ОПРЕМА” АД

26000 Панчево, Скадарска 77
тел. 013/331-277, факс: 013/314-908
e-mail: office@feromontoprema.rs
www.feromontoprema.rs

Краниста

пробни рад 2 месеца
УСЛОВИ: искуство на пословима управљања мостном
дизалицом; сертификат о положеном стручном испиту
за управљање краном.

„ФЕРОМОНТ ОПРЕМА“ АД

26000 Панчево, Скадарска 77
тел. 013/331-277, факс: 013/314-908
e-mail: office@feromontoprema.rs
www.feromontoprema.rs

Заваривач у заштити CО2
(МАГ поступак 135)
пробни рад до 2 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: искуство на пословима CО2 заваривања,
диплома о завршеном курсу допунског образовања
или диплома о редовном образовању.

Заваривач у заштити аргона
(ТИГ -поступак 141)
пробни рад до 2 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: искуство на пословима аргонског заваривања, диплома о завршеном курсу допунског заваривања или диплома о завршеном редовном образовању.

Бравар

пробни рад до 2 месеца
5 извршилаца

Виљушкариста

УСЛОВИ: искуство на пословима израде челичних
конструкција и делова конструкција, III или IV степен
стручне спреме.

УСЛОВИ: искуство на пословима управљања виљушкаром; сертификат о положеном стручном испиту за
управљање виљишкаром.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до 15.07.2018. године. Кандидати треба да поднесу пријаву на горенаведену
адресу. Информације на тел. 013/331-277, од 08 до 15
часова.

пробни рад 2 месеца

ОСТАЛО: Оглас је отворен до 30.06.2018. године.
Кандидати треба да поднесу пријаву и CV на адресу:
„Феромонт опрема“ а.д., 26000 Панчево, Скадарска 77
или на e-mail: office@feromontoprema.rs. Информације
на тел. 013/331-277, од 08 до 15 часова.

„БАНЕ МПИ“ ДОО
Београд - Земун, Огранак погон Сомбор
Стапарски пут бб
тел. 025/541-6161

Радник на одржавању машина/
бравар - механичар
на одређено време

Опис посла: стална контрола, одржавање и поправка машина, опреме и објеката (превентивно и текуће
одржавање, сарадња при генералном ремонту, повремена израда и дорада резервних делова); механичко
штеловање машина; израда металних конструкција и
одржавање алата; монтажа или сарадња при монтажи
опреме; други послови по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме - машински
техничар, механичар, бравар; специјалиста за индустријске машине (металопрерађивачка индустрија);
најмање три године радног искуства на истој или сличној позицији; способност да самостално дијагностикује
и отклања стандардне кварове машина; пожељно
положен возачки испит Б категорије и спремност за
рад у три смене. Уз пријаву је потребно приложити:
доказ о стручној српеми и пословну биографију. Оглас
је отворен до попуне радног места.

Виљушкариста - магационер
на одређено време

Опис посла: свакодневно управљање виљушкаром;
пријем робе у магацину; отпрема робе у магацину;
обезбеђивање неометаног рада у магацину; поштовање процедура и безбедности на раду.
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег сертификата за
управљање виљушкаром; потребно претходно радно
искуство. Оглас је отворен до попуне радног места.

HRASTS&S 2000 DOO
17540 Босилеград, Индустријска бб
тел. 069/635014
e-mail: hrastnamestaj@gmail.com

Радник на пилани
2 извршиоца

Тапетар

2 извршиоца

Машински столар
4 извршиоца

УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати било ког занимања и степена стручне спреме. Биографије доставити послодавцу путем мејла, поштом или на контакт
телефон. Рок трајања конкурса је до попуне радних
места.

ШУМЕР ДОО
22244 Адашевци, Бранка Радичевића 4
тел. 022/2150-107
e-mail: info@sumer.rs

Радник на одржавању машина
на одређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, стругари,
алатничари, бравари и сличне металске струке, интересовање за механику, посвећеност и прецизност у
раду, одговорност и прецизност, спремност на тимски
рад, спремност на сменски рад, спремност на учење и
усавршавање, обука у Словенији.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 60 дана од дана
објављивања. Пријаве се шаљу поштом, лично или на
имејл-адресу: info@sumer.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
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Индустрија и грађевинарство

„АНТИКОР“ ДОО

Београд, Пожешка 7
e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288, 063/437-391

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова
Варош. Запошљавање у Републици Србији,
након тога могуће упућивање запослених на
привремени рад у Хрватску

Хидроизолатери

на одређено време
5 извршилаца

Металофарбар

на одређено време
5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време
5 извршилаца

Заваривач

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без
искуства на наведеним пословима. Теренски рад, рад
у сменама, радно место са повећаним ризиком (рад
на висини), обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или
да контактирају послодавца путем телефона. Лице за
контакт: Меланија Вукмиров.

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.

Грађевински техничар
5 извршилаца

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

Тесар

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

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

Зидар

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

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

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

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)

5 извршилаца

Армирач

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

„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО

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

Грађевински инжењер статичар

место рада Немачка, на одређено време
12 месеци
2 извршиоца

Београд - Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/244-98-96
е-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, организација градње, организација градилишта, брига о
терминима извођења; самостална израда статичких
прорачуна.

Шеф градилишта

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: грађевински инжењер - VI степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци на наведеним
пословима. Обезбеђен смештај, рад ван просторија
послодавца, радно место са повећаним ризиком, пробни рад (1 месец). Лекарско уверење о здравственој
способности. Рок трајања конкурса: до 29.07.2018.
године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горенаведени број телефона или да послодавцу доставе радну биографију поштом или мејлом послодавца.

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

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.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“
Београд, Краља Милана 4/4-5
тел. 011/3612-446
е-mail: livnicaljig@gmail.com

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.

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

Заваривач (TIG)

место рада Немачка, на одређено време
12 месеци
50 извршилаца
Опис посла: варење свих врста метала поступцима
TIG.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траженом занимању минимум 36 месеци; пожељна возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање
немачког језика - почетни ниво (није услов); пожељно
поседовање атеста (није услов).

Цевар - изометричар

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и
превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни
здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно
време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца.
Лице за контакт: Нина Јанкелић.

место рада Немачка, на одређено време
12 месеци
20 извршалаца

Помоћни радник

на одређено време, место рада: Љиг
4 извршиоца
УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме, радно
искуство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце
који не поседују потребна знања послодавац ће организовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати
могу да се обрате послодавцу на наведени број телефона, мејлом адресу или лично (понети радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Резач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца
УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен стручне
спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену
позицију могу конкурисати и кандидати са II и III степеном стручне спреме, са завршеном обуком за резаче, без обзира на образовни профил. За извршиоце
који не поседују наведена знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати
могу да се обрате послодавцу на наведени број телефона, мејлом или лично (понети радну биографију).
Трајање конкурса: до попуне.

Топилац

на одређено време, место рада: Љиг
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УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне спреме;
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. Заинтересовани
кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени
број телефона, мејлом или лично (понети радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Електрозаваривач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца
УСЛОВИ: електрозаваривач, III степен стручне спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену
позицију могу конкурисати и кандидати II и III степена
стручне спреме, са завршеном обуком за електрозаваривача, без обзира на образовни профил. За извршиоце који не поседују наведена знања, послодавац
ће организовати бесплатну обуку. Трајање конкурса:
до попуне.

„ГАСТРО ОПРЕМА“ ДОО
18000 Ниш
Булевар Светог цара Константина 80-86

ЦНЦ оператер
2 извршиоца

УСЛОВИ: машински техничар, пробни рад: 3 месеца,
CV. Рок за пријаву: 30.06.2018. године. Телефон за контакт: 069/2131-550.

Заваривач ТИГ и CО2

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Машиниста на броду

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

Опис посла: одржавање мотора на броду.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрамбене технологије (без обзира
на смер); неопходно je радно искуство у прехрамбеној индустрији (пекара, млекара) минимум 2 године.
Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја до
посла, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла
или да се јаве на горенаведене телефоне, лице за контакт Оливера Павловић.

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

Саобраћај и везе
АУТО-ПРЕВОЗ ВРШЕЊЕ УСЛУГА
АУТО-ДИЗАЛИЦАМА И ПРЕВОЗ
СПЕЦИЈАЛНИХ ТЕРЕТА
25260 Апатин, Јуке Колака 30
тел. 025/773-401
e-mail:office@drugimaj.com
web:www.autodizalice.com
www.drugimaj.com

2 извршиоца

Ауто-дизаличар

УСЛОВИ: машинска школа, браварски смер, пробни
рад: 3 месеца, CV. Рок за пријаву: 30.06.2018. године.
Телефон за контакт: 069/2131-444.

УСЛОВИ: пожељно је радно искуство али није неопходно. Посао је теренски и обавља се на целој територији Републике Србије. Смештај и превоз до локација
рада су обезбеђени. За све остале информације позвати на број телефона: 025/773-401.

GTP-PRO ENGINEERING

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

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.

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.

18202 Горња Топоница
e-mail: gtpproengineering@gmail.com

МГВ ДОО НИШ

Тесар

15 извршилаца

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

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању; овлашћење за заповедника брода врсте А.

Зидар

Возач теретног возила

Рок за пријаву: 30 дана. Телефон за контакт: 062/1524422.

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.

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.

15 извршилаца

“ТРАНС КОП” ДОО
31315 Чајетина
e-mail: info@trans.kop.rs

Грађевински инжењер

на одређено време од 2 месеца
УСЛОВИ: VI - VII степен стручне спреме, положен
возачки испит Б категорије, основно знање информатике, пожељан стручни испит или лиценца, радно
искуство није битно.

Грађевински техничар

на одређено време од 2 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије, основно знање информатике,
пожељан стручни испит или лиценца, радно искуство
није битно.

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време од 2 месеца

УСЛОВИ: II - III степен стручне спреме, положен
возачки испит Б категорије, радно искуство није битно.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: info@trans-kop.rs.
Лице за контакт: Тијана Јевремовић. Конкурс је отворен до 30.06.2018. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

5 извршилаца

„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.

www.nsz.gov.rs

Школа је знање,
посао је занат
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Култура и информисање
ЈУ ДОМ КУЛТУРЕ ЛИПЉАН СА
ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У
ДОЊОЈ ГУШТЕРИЦИ
38207 Доња Гуштерица

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен, основне
студије у у трајању од најмање 4 године); најмање пет
година радног искуства руковођења у области културно-образовним установама; изразите способности
у планирању, организовању и руковођењу пројектима; искуство у организовању културних активности и
манифестација; поседовање вештине презентовања,
комуникације и преговарања; да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за
кривична дела за која се гони по службенол дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га
чине недостојним за обављање дужности директора;
држављанство Републике Србије; општа здравствена
способност. Конкурсна документација за избор директора поред захтева треба да садржи и следеће доказе: предлог програма рада и развоја ЈУ Дом културе
за период од четири године; диплому или уверење о
стеченој стручној спреми; радну књижицу или други
доказ из кога се може утврдити тражено радно искуство; биографију која садржи податке о досадашњем
раду и оствареним резултатима; уверење не старије од
шест месеци, да се против кандидата не води истрага и
да против њега није подигнута оптужница за кривична
дела за које се гони по службеној дужности; уверење
да кандидат није правоснажно осуђиван; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопија
личне карте. Докази из став 1 овог члана прилажу се у
оригиналу или копији овереној код надлежног органа.
Документацију доставити непосредно у Дому културе
Липљан - Доња Гуштерица или слати на адресу: Дом
културе Липљан, 38207 Доња Гуштерица. Пријаве са
потребном документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремена и непотпуно
поднета документација неће се узети у разматрање.

ДОПУНА ОГЛАСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ВУК КАРАЏИЋ”

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6
тел. 012/662-208
e-mail: bibliotekavg@open.mts.rs

У огласу објављеном 06.06.2018. године у публикацији “Послови”, техничком грешком су
изостављени услови за радно место: књижничар у стручном одељењу са електронском читаоницом, на неодређено време. Услови гласе: да
је кандидат држављанин Републике Србије, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, стручна спрема: IV степен, средња
школа свих струка. Посебни услови: положен
стручни испит и стечено звање, знање рада на
рачунару, знање страног језика, најмање девет
месеци радног искуства у библиотеци.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПЛАНДИШТЕ
26360 Пландиште, Војводе Путника 58
тел. 013/862-234

Књижничар
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, IV степен средње школе; положен стручни испит и
стечено звање књижничара.
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ОСТАЛО: Документација за пријаву на конкурс треба
да садржи: кратку биографију кандидата, уверење о
држављанству РС (не старије од 6месеци), уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу, диплому о стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту и стеченом звању књижничара. Сва документација се прилаже у оригиналу или
овереној фотокопији у суду или код јавног бележника.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу је Биљана Јуначков, телефон 013/862-234, 062/80-98-639, e-mail:
plandbiblio@hemo.net. Пријаве слати на горенаведену
адресу или доставити лично у просторе Народне библиотеке Пландиште у Пландишту.

Наука и образовање

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: одговарајућа стручна спрема на основу члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС 88/2017 и 27/2018 - др. закони), Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ 11/12, 15/13), Правилника
о организацији и систематизацији радних места ОШ
“Илија Гарашанин” Гроцка. Општи услови из Закона
о раду (“Сл. гласник РС 24/05, 54/09, 32/13, 75/14),
посебни услови из Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС 88/2017). Напомена: потребну документацију (пријавни формулар
са сајта Министарства просвете, биографију, копију
дипломе, копију уверења о држављанству, копију
извода из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности), послати поштом или доставити на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „Др ДРАГАН ХЕРЦОГ”
11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Директор

на период од 4 године

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

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА ГАРАШАНИН”

Београд, Гроцка, Булевар револуције 11

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 30% радног
времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно 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 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника основне школе, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника;поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора установе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 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 кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са зако-ном; најмање
осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада на

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

Наука и образовање

пословима васпитања и образовања у установи, после
стеченог одговарајућег образовања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања; 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); преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 011/30-65-188.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

11050 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: сагласно одредби члана 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони) - поседовање одговарајућег високог образовања за наставника основне музичке школе, психолога или педагога
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука или 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) наставника, педагога или психолога; поседовање лиценце за директора установе; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидати, у оригиналу или овереној фотокопији, прилажу: диплому о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне музичке
школе, педагога или психолога; уверење о положеном
стручном испиту или лиценцу (обавештење о положеном испиту за лиценцу) за наставника, педагога или
психолога; уверење о положеном испиту за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује
може бити изабран, али је дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана
ступања на дужност); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом; лекарско уверење о психичкој,
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физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности за кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3
ЗОСОВ (извод из казнене евиденције МУП-а Републике
Србије - не старије од 6 месеци); уверење надлежног
суда да против кандидата није покренута истрага нити
покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци);
доказ - потврду о најмање осам година рада у установи на пословима образовања васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно
место на које је кандидат распоређен и време трајања
рада); доказ о знању српског језика за кандидате који
на српском језику нису стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује; уколико је кандидат претходно обављао
дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања ако је тај надзор обављен; радну биографију са
резултатима досадашњег рада. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима лично доставити
у секретаријат ОМШ „Владимир Ђорђевић” Београд,
Ватрослава Јагића 5, радним даном од 10 до 12 часова или послати поштом (са повратницом), са назнаком
„Конкурс за директора”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „КОСТА ЂУКИЋ“
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339

Оглас објављен 07.02.2018. године, у публикацији „Послови“, поништава се за радо место:
наставник биологије, на одређено ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад
у издвојеном одељењу Велика Иванча, са 20%
радног времена - 8 часова недељно.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну
област Геометрија
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер
или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
8,00. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
44/2010) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање потребно је поднети биографију и оверену копију дипломе.

Асистент за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије
првог и другог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стучне спреме, академски назив магистар наука. Ближи услови
за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”‘, бр. 44/2010) и чланом
91 Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање потребно је поднети биографију, оверену
копију дипломе и уколико кандидат поседује и списак
научних радова и сепарате истих.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се
доставити Факултету или лично предати у Секретаријат Факултета, на наведену адресу, сваког радног
дана од 10 до 15 часова, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Шејкина 21а
тел. 011/7433-642

Директор

на период 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (стечено
на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије; или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа; да
поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; да поседује обуку и положен испит
за директора (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); да поседује
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; да поседује држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 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. Конкурс спроводи Комисија за избор
директора, коју именује Школски одбор. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен након пријема решења о именовању директора школе од стране
министра просвете, науке и технолошког развоја. 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: доказ о држављанству
(уверење о држављанству); извод из матичне књиге
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности; потврду о радном искуству;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора; биографске податке.
Пријаву са комплетном документацијом о испуњавању
услова конкурса доставити, лично или путем поште,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на
наведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко телефона
011/7433-642.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КУЋА МАШТЕ”

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач у предшколској установи
УСЛОВИ: основне струковне студије или средња медицинска школа, медицинска сестра васпитач, радно
искуство 3 године, познавање страног језика, пробни
рад 1 месец.
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Васпитач у јасленој групи
УСЛОВИ: основне струковне студије, учитељски
факултет, радно искуство 3 године, познавање страног језика, пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: kuca.maste@yahoo.
com.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ”

11271 Сурчин, Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120
e-mail: vuksur@yahoo.com

Оглас објављен 06.06.2018. у публикацији
,,Послови”, мења се у делу УСЛОВИ, под тачком
1); додаје се: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета. У осталом делу
конкурса текст остаје непромењен.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/729-11-96
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Сарадник у настави из уметничког
поља област Примењене уметности и
дизајн, ужа област Графички дизајн
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у професионалним софтверским пакетима за дизајн, дигиталну обраду слике и видеа. У
звање сарадника у настави из уметничког поља може
бити изабрано лице - студент мастер академских или
специјалистичких академских студија или или студент мастер струковних студија или специјалистичких струковних студија, који је студије првог степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8 и
најмање 9 из групе предмета у ужој области за коју
се бира. Поред наведених услова, кандидати који се
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника и Правилником
о организацији и систематизацији послова. Кандидати подносе: пријаву на конкурс на обрасцу - преузима са сајта школе: www.vslpu.edu.rs; радну биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење из казнене евиденције да
лице није осуђивано, да није покренута истрага, нити
подигнута оптужница, да правоснажном пресудом
нису осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовање јавне исправе коју издаје високошколска установа; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; потврду факултета о статусу
студента; списак радова из уже области; портфолио
у дигиталној форми.

Наставник струковних студија за
групу предмета из поља уметности у
звању предавача, област Примењене
уметности и дизајн, ужа област
Дизајн ентеријера
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство од минимум 3 године и реализовани стручни радови из области којој припада ужа
област за коју се бира у звање; напредна знања рада
у софтверским пакетима за 3Д моделинг и 2Д пројектовање. У звање предавача из поља уметности може
бити изабрано лице које има високо образовање и
стручни назив магистар наука, односно специјалиста
академских студија из одговарајуће области којој припада ужа област за коју се бира стечено по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање на студијама
другог, односно првог степена високог образовања по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
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септембра 2005. године као и призната остварења из
одговарујуће области којој припада ужа област за коју
се бира, позитивну оцену наставног рада, осим ако се
бира по први пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за
наставни рад. Поред наведених услова кандидати који
се пријављују на конкурс треба да испуњавају услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању,
Правилником о избору наставника и сарадника и Правилником о организацији и систематизацији послова.
Кандидати подносе: пријаву на конкурс на обрасцу
- преузима се са сајта Школе: www.vslpu.edu.rs и
достављају у електронској и штампаној форми; биографију; извод из матичке књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење из казнене евиденције да
лице није осуђивано, да није покренута истрага, нити
подигнута оптужница, да правоснажном пресудом
нису осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовање јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; оверену фотокопију дипломе; списак радова - портфолио у дигиталној
форми (резолуција 72 ppi) и штампаној форми.

Наставник струковних студија за
групу предмета из поља уметности у
звању предавача, област Примењене
уметности и дизајн, ужа област Веб и
интерфејс дизајн
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство од минимум 3 године и реализовани стручни радови из области којој припада
ужа област за коју се бира у звање. Напредна знања
веб-технологија - HTML, CSS, Java Scrpt, PHP, искуство
у корирању модерних веб фрејмворка, израда и развој
интерфејса за веб и мобилне апликације, искуство и
познавање савремених фронтенд и бекенд технологија (ES6, React, React Native, VueJS, NodeJS, Laravel,
SASS и сл), радно искуство у области UX/UI (дизајна
корисничког искуства и дизајна интерфејса). У звање
предавача из поља уметности може бити изабрано
лице које има високо образовање и стручни назив
магистар наука, односно специјалиста академских студија из одговарајуће области којој припада ужа област
за коју се бира, стечено по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
високо образовање на студијама другог, односно првог
степена високог образовања по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године као и призната остварења из одговарујуће области
којој припада ужа област за коју се бира, позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира по први
пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад.
Поред наведених услова кандидати који се пријављују
на конкурс треба да испуњавају услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника и Правилником
о организацији и систематизацији послова. Кандидати
подносе: пријаву на конкурс (на обрасцу - преузима
се са сајта школе: www.vslpu.edu.rs и достављају у
електронској и штампаној форми); биографију; извод
из матичке књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано, да није покренута истрага, нити подигнута оптужница, да правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовање
јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској
установи; оверену фотокопију дипломе; списак радова
- портфолио у дигиталној форми (резолуција 72 ppi) и
штампаној форми.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима предају се непосредно у секретаријату школе у Београду, Панте
Срећковића 2 или поштом у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу
у ужи избор.

ОШ „22. ОКТОБАР”

11271 Сурчин, Трг маршала Тита 8
тел. 011/8440-511
e-mail: os22okt@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018 -др.закон, даље: Закон): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога школе стечено: на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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. Кандидат
треба и: 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик; 6) да има дозволу за рад наставника или стручног сарадника; 7) да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8)
да има обуку и положен испит за директора установе.
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, за директора школе може бити изабрано
и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених
услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено да 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 и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година
рада на пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверен препис или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у
области образовања (не старију од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6

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

Наука и образовање

месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора о
раду кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао
функцију директора школе и доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања - фотокопија; оригинал или оверену
фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (не
старије од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује); оригинал или оверену фотокопију уверења да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности ( подносе га само кандидати који су и раније
обављали функцију директора школе), (не старије од
6 месеци); пријаву на конкурс, са радном биографијом
и прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Доказ о знању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Кандидат изабран за
директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од 2 године од дана
ступања на дужност, у складу са условима прописаним
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампан формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
потребном документацијом доставља на адресу школе са назнаком “Конкурс за избор директора школе”,
лично или путем поште. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа. Достављена документација
се не враћа. Телефон за информације: 011/8440-511.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-375
факс: 011/8721-532

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава прописане услове из члана 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон), члана 139)
и 140 став (1) и (2) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18
- др. закон - у даљем тексту: закон) и Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 108/2005):
одговарајуће високо образовање стечено: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке струковне
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 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 на учне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
Бесплатна публикација о запошљавању

предмета; да испуњава услове за наставника те врсте
школе и подручја рада пољопривреда, производња и
прерада хране и хемија - неметали, за педагога и психолога; да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; да има обуку и положен испит за
директора школе (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; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености
прибавља се пре закључења уговора о раду); да није
осуђивано 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 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; да није правоснажно осуђено
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању - не
старије од 6 месеци; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу - не старије од 6 месеци; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном испиту за директора - не старије од 6 месеци; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених - не старије од 6 месеци; оригинал/оверену
фотокопију доказа о радном искуству у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; оригинал/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 не старије од 6 месеци;
оригинал/оверену фотокопију уверења да кандидат
није осуђиван 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 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
не старије од 6 месеци; оригинал/оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности не старије од 6 месеци; оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно- педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања уколико се
на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора школе; оверену фотокопију доказа о резултату стручно- педагошког надзора у раду
кандидата (доказ подносе кандидати који поседују
извештај); оверену фотокопију доказа о знању српског језика на којем се остварује образовно васпитни
рад подноси само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; оквирни план
рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора којим се регулише статус изабраног директора.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, и одштампани формулар заједно
са пријавом на конкурс и комплетном документацијом,
доставља у року од 15 дана од дана објављивања
огласа, на адресу: Пољопривредно-хемијска школа,
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90, са назна-

ком “За конкурс за директора школе - не отварај” или
лично у просторијама секретаријата школе. Потребне
информације у вези са конкурсом могу се добити на
телефон: 011/8721-375. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА БЕОГРАД
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250
e-mail: utsbgd@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чланом 139 чланом 140 став 1 и став 2 и чланом 122 став 5 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и бр 27/2018-др. закони) и
то: да поседује одговарајуће високо образовање из чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за наставника средње стручне школе у
подручју рада: трговина, угоститељство и туризам 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 из става
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни
испит; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом за прекршај, привредни преступ
или кривично дело у вршењу дужности у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
доставља у два примерка: биографске податке, односно радну биографију са кретањем у служби; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
оверену фотокопију документа о положеном испиту
за директора, односно доказ о обуци (уколико кандидат поседује такав документ); оригинал потврду да
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал уверење о држављанству Републике Србије; оригинал 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 лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора
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у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе 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 по објављивању
конкурса); доказ да није осуђиван правноснажно за
привредни преступ у вршењу дужности за прекршај
или кривично дело у вршењу дужности из Закона о
основама система образовања и васпитања, као и
другог закона у вршењу дужности (издат по објављивању конкурса); доказ да се против кандидата не води
кривични поступак (издат по објављивању конкурса);
доказ о резултату стручно педагошког надзора о раду
кандидата - извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки
надзор); резултат стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ
достављају само кандидати који су раније вршили
дужност директора установе). Сви наведени докази
саставни су део пријаве на конкурс, морају бити оверени и не могу бити старији од шест месеци. Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да у року од две године од
дана ступања на дужност положи испит за директора.
Рок за пријављивање на конкурс за избор директора
је 15 дана од дана објављивања. Министар просвете
науке и технолошког развоја врши избор директора
школе у року од 30 дана од дана пријема документације, доноси решење о његовом именовању о чему
школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставити школи
на горенаведену адресу до истека рока, са назнаком:
„Пријава на конкурс за избор директора” или лично у
секретаријату школе, у периоду од 9 до 13 часова сваког радног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве
без потребне документације уз пријаву, неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе лично или путем телефона: 011/2633-250.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Улица краља Милана 50
тел. 011/3620-760

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

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

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III
степен); научни степен доктора наука.

Доцент за ужу уметничку област Џез
бубњеви
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез
тромбон
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).
ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 од 7.
октобра 2017. године), Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету “Сл. гласник РС”,
бр. 101/15, 102/16, 119/17 у примени од 6. јануара
2018. године, Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду бр. 7/210 од 5. маја 2016.
године, Статутом Факултета бр. 7/179 од 5. априла
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2016. године, Правилником о минималним условима
за избор у звања наставника на Факултету музичке
уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године и
Правилник о организацији и систематизацији послова
на Факултету 01-779/18 од 30.3.2018. године. Молбе са
навођењем конкурса на који се кандидат пријављује,
попуњен Образац 2 и прилози којима се доказује
испуњавање услова конкурса наведених у Обрасцу,
као и наведеном мејл адресом подносе се Факултету.
Образац 2 може се преузети са сајта Факултета www.
fmu.bg.ac.rs Попуњен Образац 2, у складу са условима из Правилника о минималним условима за избор у
звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8.
јула 2016. године, доставља се и у електронској форми
на имејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације могу се добити у Општој служби Факултета на
тел. 3620-760. Неблаговремене пријаве, пријаве без
потписа, као и пријаве без потребне документације
неће се узимати у разматрање.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Полицијско-безбедносна
топографија, за наставни предмет
Полицијска топографија
УСЛОВИ: завршене основне студије, географски
факултет, факултет безбедности, криминалистичко-полицијска академија или полицијска академија,
стечен научни назив доктора наука из одговарајуће
научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Криминологија, за наставни
предмет Криминологија
УСЛОВИ: завршене основне студије, правни факултет,
криминалистичко-полицијска академија, полицијска
академија или факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, стечен назив доктора наука из одговарајуће области и способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Организација
полиције, за наставни предмет
Полицијски менаџмент
на период од 5 година

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

ОШ „НОВИ БЕОГРАД“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/301-74-91

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора поседовати одговарајуће
високо образовање из чл. 140 ст. 1 и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања за
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога
или психолога, односно лице којие је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат
мора поседовати дозволу за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је
да положи исти у року од 2 године од дана ступања
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има најмање 8 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 одговарајући образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано лице
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова,
има одговарајуће образовање из чл.140 ст. 3 истог
закона, тј. високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од 3 године или више образовање, за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 10
година рада на пословима васпитања и образовања
у установи после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат треба да поднесе доказ
о држављанству (уверење о држављанству или оверену фотокопију не старију од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију
не старију од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању не старију од 6 месеци,
доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику), оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога не старију од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног органа МУП-а Републике Србије да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
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дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, нити за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
не старије од 6 месеци, уверење или оверену фотокопију уверења основног суда о некажњавању (уверење да није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага), не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извештаја просветног
саветника о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата ако га поседује, потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања након стеченог образовања не старију од 6 месеци, доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе) - оверену фотокопију не старију од 6
месеци, оверену фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује) не старију од
6 месеци, преглед кретања у служби са биографдким подацима са предлогом плана рада директора
школе, доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене спопсобности за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Школа ће лица која
су се пријавила на конкурс обавестити о извршеном
избору дирекора школе у року од 8 дана од дана
достављања решења о именовању директора школе од стране министра просвете, а које је коначно у
управном поступку. Пријаве са потребним доказима
о испуњењу услова подносе се лично или препорученом пошиљком на наведену адресу уз напомену
“Конкурс за директора школе”, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II
тел. 011/3370-197

Наставник у звању ванредног
професора за ужу уметничку област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС), чланом 74.
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/17), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ”, бр. 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17
и 199/17), Правилником о изменама и допунама
Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду од
15.11.2017. године, Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 116/17 - пречишћен текст) и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Архитектонском факултету у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о
држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар
краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За
конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-700

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме.
Сарадник (сарадник у настави, асистент и асистент са
докторатом), ужа научна област Економија и финансије

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Економија и финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме.

Сарадник (сарадник у настави,
асистент и асистент са докторатом),
ужа научна област Менаџмент и
маркетинг
ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Високе школе и Правилником о начину и поступку
избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или
овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Висока школа модерног бизниса, у Београду, Теразије 27, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

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

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
повратка са функције, са 35% радног
времена
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
за пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и то да: имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017
и 3/2017); имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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;
имају држављанство Републике Србије; знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете)
доставити: CV са кратком радном биографијом; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању (оригинал или оверену фотокопију); уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања; извод
из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству
не старије од шест месеци (оригинал или оверену
фотокопију); доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата,
који се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава, упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба запошљавања, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријава
са доказима о испуњености услова конкурса може се
поднети лично или поштом на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”. Неблаговремене пријаве
Комисија неће разматрати.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
19304 Јабуковац, Ћирила и Методија 23
тел. 019/558-003

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, тј. високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена-мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно 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 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, за наставника основне
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног
сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана
ступања на дужност); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског и језика на којем се изводи образовно
васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 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 образо-
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вање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у установи, после
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира
на период од четири године. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
потврду о радном искуству, доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања, доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су предходно обављали дужност директора установе),
оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на горенаведени телефон.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Сервирка

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиља)
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне
услове прописане одредбама члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања; II степен
стручности угоститељске струке, положен курс за стицање основних знања о хигијени животних намирница
и личној хигијени.
ОСТАЛО: Поред пријаве - пријавног формулара (који
се преузима на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидат треба
да достави и оверене фотокопије докумената којима
доказује да испуњаваја услове конкурса (сведочанство
о стеченом стручном образовању, лекарско уверење,
уверење да није осуђиван и да се не води истрага,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са одговарајућом
документацијом слати на адресу школе.

ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412
e-mail: oslucani@gmail.com
www.oslucani.edu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 140 став 1 и 2, изузетно став 3 члана 122 и члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017) и то: да
има одговарајуће високо образовање за наставника у
основној школи, односно педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
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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; на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има дозволу за рад за наставника, педагога
или психолога, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или
психолога школе; 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
против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела,
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног
у складу са законом; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Изузетно ако се на конкурс не пријави ни један кандидат са одговоарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017), дужност директора
може да обавља и лице које има образовање из члана 140 став 3 Закона о осноава система образовања и
васпитања,наставник предметне или разредне наставе,дозволу за рад наставника,васпитача или стручног
сарадника,обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи образовања након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
доказ о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања - потврду (у оригиналу или оверену
фотокопију) о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8 година; уверење да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато по објављивању конкурса); уверење надлежног 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 доношења оптужног
предлога за наведена кривична дела, непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са
законом (издато по објављивању конкурса); уверење
привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу

раније дужности - (издато по објављивању конкурса); уверење о држављанству Републике Србије (у
оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/уверење да кандидат има обуку и положен испит за директора школе
(у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која
не буде садржала доказ/уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран
биће у обавези да у законском року положи испит
за директора школе; доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик (само кандидат који образовање није стекао на
српском језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника), ако
га поседује (оверена копија). У супротном је потребно доставити потврду надлежне школске управе да
није вршен стручно-педагошки надзор кандидата;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата
који је претходно обављао дужност директора школе
(оверена копија). У супротном је потребно доставити
потврду надлежне школске управе да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор
школе; биографију, са контакт телефоном и адресом
електронске поште, са кратким прегледом кретања у
служби, стручном усавршавању и предлогом програма
рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од
шест месеци). Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се у затвореној коверти на адресу школе или
лично у секретаријату школе, радним данима од 08.00
до 13.00 часова, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора школе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе лично или
позивом на број телефона: 032/817-412.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
35000 Јагодина, Бошка Бухе 4

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрнао лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то јест
високо образовање стечено, на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговоарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника музичке школе, педагога или
психолога, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима и децом, 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 злостављаање 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 човеч-
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ности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
непостојање дискриминатроског понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, поседовање држављанства Републике Србије, знање српског
језика као језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора
школе положи у року од две године од дана ступања
на дужност), најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, за директора школе може бити изабрано
и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених
услова, има одговарајуће образовање из члана 140 ст.
3 истог закона, то јест високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске односно
струковне и специјалистичке студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање,
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе, и
најмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.
Пријаве са писменим доказима о испуњености услова
и другом документацијом кандидати подносе лично у
просторијама школе код секретара или пошиљком на
адресу: ОМШ „Владимир Ђорђевић” Јагодина, Бошка
Бухе 4, у затвореној коверти са напоменом „Пријава
на конкурс за избор директора”. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан
државног празника, или у други нерадни дан, рок
истиче истеком првог наредног дана. Благовременом
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно или у облику пошиљке достављена школи пре
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Министар у року од 30 дана од дана
пријема документације врши избор директора школе
и доноси решење о његовом именовању. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника музичке школе, педагога или
психолога, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника,
доказ о држављанству (уверење о држављанству), не
старије од 6 месеци, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, доказ о психичккој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - не старије од шест месеци,
доказ о неосуђиваности за кривично дело и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије - не старији од
шест месеци, доказ о неосуђиваности правоснажном
пресудом за привредни преступ - потврда привредног
суда -не старија од шест месеци, доказ да против кандидата није покренута истрага нити подигнута оптужница код надлежног суда - не старији од шест месеци
доказ о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о знању српског језика
осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање оригинал или оверену фотокопију, доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника)
- оригинал или оверену фотокопију, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања уколико је кандидат претходно обављао
дужност директора установе - оригинал или оверену
фотокопију, преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно), оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује). Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона 035/245-915.
Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“

Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 060/4893 938
е-mail: direktor@milenkozivkovic.edu.rs

Наставник клавира

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани музичар пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музичких
уметности; професионални статус - клавириста. Рад
у сменама, пуно радно време. Трајање конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем мејла или да се јаве на контакт телефон. Лице за контакт: Тања Лабовић.

КИКИНДА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”

23311 Наково, Главна 50
тел. 0230/454-330

Поновљен оглас

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 ставови 1 и 2 и изузетно
став 3 и чланом 122 став 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017 и 27/2018-др.закон; у даљем тексту: Закон) и
Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
број 108/2015) и то: да поседује одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона стечено
за наставника у подручју рада: разредне и предметне наставе у основној школи и стручног сарадника 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; лице из става 1 тачка 1
подтачка 2 члана 140 Закона мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и
стручног сарадника, односно положен стручни испит;
да је прошао обуку и положен испит за директора
установе; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није правоснажно осуђивано за привредни
преступ у вршењу раније дужности, против кога није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се

остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност
директора може да обавља и лице које има образовање из члана 140 став 3 Закона - наставник предметне или разредне наставе, дозволу за рад наставника,
васпитача или стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година
рада у установи образовања након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
преглед кретања у служби, биографске податке и
податке о стручним и организационим способностима, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
испита за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат поседује
такав документ, а ако не дужан је да положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на
дужност), потврду да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије и извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању српског језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику),
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела (издат по објављивању конкурса); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак или истрага или потврђена оптужница
којој није претходила истрага или донето решење о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (издат по објављивању конкурса); лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (изабрани кандидат доставиће пре закључења уговора); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор) - резултат стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
школе (овај доказ достављају само кандидати који су
раније вршили дужност директора установе); фотокопију личне карте/биометријски очитане личне карте. Кандидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да у року од
две године од дана ступања на дужност положи испит
за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаву на конкурс својеручно потписану, заједно са
потребном документацијом, доставити школи на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора” или лично у секретаријату школе од
8 до 13 часова сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимати у разматрање. Конкурсна документација се не враћа. Контакт
телефон за информације је 0230/454-330, а контакт
лице је секретар школе.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3
тел. 0230/422-130

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), за педагога и психолога, односно
лице које је стекло 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 односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета , б) студије другог
степена из области педагошкох наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијима
у трајању од најмање четири године, по прописима
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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. Кандидат мора да има 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 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, које није правоснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности, против кога није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није предходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела, дозволу за рад
наставника/стручног сарадника (лиценцу), обуку и
положен испит за директора, држављанство Републике Србије и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба
да приложе : преглед кретања у служби, радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе), потврду
да има најмање осам година година рада у установи
образовања, уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да 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 насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвљање,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, за кривично дело примања и
давања мита; уверење/потврду (оригинал)из надлежног Привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал) из надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
подоношења оптужног предлога за наведена кривична дела; уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно педагошког
надзора о његовом раду (извештај просветног саветника). Кандидат који је предходно обављао дужност
директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Доказ о испуњености услова да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању уколико је на српском језику на
којем се оставрује образовно, васпитни рад уједно је
и доказ да кандидат зна српски језик и језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад, у супротном је
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потребно доставити оверену фотокопију уверења о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високо школске установе. Напомена: Документација која се доставља уз пријаву кандитат доставља у три примерка (један примерак чини оригинал
или фотокопија наведене документације коју је оверио
јавни бележник и још се у два примерка достављају
обичне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора” на горенаведену адресу.
За све информације можете позвати секретара школе
на број телефона 0230/422-130.

ОШ “МИЛИВОЈ ОМОРАЦ”
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 ставовима 1 и 2 и изузетно став 3 и чланом 122 став 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
број 108/2015) и то: да поседује одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања стечено за наставника у подручју рада: разредне и предметне наставе
у основној школи и стручног сарадника 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; лице из става 1 тачка 1 подтачка
2 члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног
сарадника, односно положен стручни испит; да је
прошао обуку и положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није правоснажно осуђивано за привредни преступ у вршењу раније дужности, против кога
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за наведена кривична дела; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
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”, број 88/2017 и 27/2018др.закон), дужност директора може да обавља и
лице које има образовање из члана 140 став 3 Зако-

на о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018-др.закон)
- наставник предметне или разредне наставе, дозволу за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у установи образовања
након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
преглед кретања у служби, биографске податке и
податке о стручним и организационим способностима, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
испита за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат поседује
такав документ, а ако не дужан је да положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на
дужност), потврду да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије и извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању српског језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику),
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела (издат по објављивању конкурса); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак или истрага или потврђена оптужница
којој није претходила истрага или донето решење о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (издат по објављивању конкурса); лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (не старије од шест месеци доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор),
резултат стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања школе (овај доказ достављају
само кандидати који су раније вршили дужност директора установе); фотокопију личне карте/биометријски
очитане личне карте. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора дужан је
да у року од две године од дана ступања на дужност
положи испит за директора. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.
Пријаву на конкурс својеручно потписану, заједно са
потребном документацијом, доставити школи на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора” или лично у секретаријату школе од
8 до 13 часова сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимати у разматрање. Конкурсна документација се не враћа. Контакт
телефон за информације је 0230/65-209, а контакт
лице је секретар школе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за српски језик
и књижевност:

Натавник у звање редовног
професора за научну област
Филолошке науке, ужу научну
област Савремени српски језик
Студијски програм за историју уметности:

Натавник у звање доцента за научну
област Историјске, археолошке и
класичне науке, ужу научну област
Историја уметности
на одређено време од 5 година

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

Наука и образовање

Студијски програм за педагогију:

Асистент за научну област
Педагошке науке, ужу научну
област Педагогија, теорија натаве и
методика васпитно-образовног рада
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају
и посебне услове предвиђене чланом 74 и 84 Закона
о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник
РС“, број 88/2017), чл. 139 и 165 Статутa Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Приштини са привременим седишем у Косовској Митровици
и Правилником о минималним условима за избор у
звање наставника Филозофског факултета у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примањa мита у
обављању послова у високошколској установи, уверење о држављанству Републике Србије), подносе
се на адресу: Филозофски факултет, 38220 Косовска
Митровица, Филипа Вишњића бб, са назнаком „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу
добити на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава следеће услове прописане чланом 122 став
5, члан 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), и то: да има одговарајуће високо
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), 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. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, 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 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 треба и: да поседује лиценцу,
односно положен стручни испит за наставника школе, психолога или педагога; да има обуку и положен
испит за директора установе (с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није
организовало полагање испита за директора школе,
Бесплатна публикација о запошљавању

пријаве без овог документа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора); да има
најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има држављанство Републике Србије;
да није правноснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности (чл. 7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања „Сл.гласник РС” бр.108/2015); да
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 139 став 1 тачка
3) Закона (чл. 7. Правилника о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања
„Сл. гласник РС” бр.108/2015). Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи следећу документацију,
као доказ о испуњености услова за избор директора:
Попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, коју кандидат доставља уз осталу документацију; оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом стручном образовању; оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника, васпитача или стручног сарадника;
оригинал или оверену копију уверења о положеном
испиту за за директора или обављеној обуци за полагање испита за лиценцу (с обзиром да Министарство
просвете, науке и технолошког развоја није организовало полагање испита за директора школе, пријаве
без овог документа неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора); потврду да има најмање осам година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
лекарско уверење којим се доказује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван издато од МУП-а
Србије којим се доказује да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); Уверење издато од стране надлежног основног
суда, којим кандидат доказује да против њега није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није предходила истрага или доношењем решење
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела из чл.139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 маесец); уверење/потврда из
надлежног привредног суда да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
дужности (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (нови образац у оргиналу или оверена
копија); уверење о држављанству Републике Србије

(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико је диплома односно уверење о стеченом високом образовању на српском језику, уједно је
и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је
потребно доставити оригина или оверену копију уверења о положеном испиту из српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе); ако се
на конкурс пријави лице које је предходно обављало
дужност директора установе образовања и васпитања, а за чијег мандата је вршен стручно-педагошки
надзор установе и спољашње вредновање, кандидат
је дужан да достави и резултате стручно-педагошког
надзора и спољашњег вредновања (оверена фотокопија); професионалну и радну биографију са кретањем у служби и стручном усавршавању; предлог
плана рада дикректора за време мандата. Изабрани
кандидат 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 за
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса
упубликацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора” или предати непосредно секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона:
034/370-112. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Секретар школе
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17), и то: да кандидат има одговарајуће
образовање из области правних наука, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године по 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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар који
се налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја доставити и краћу биографију.
Докази о испуњености услова који су предвиђени
чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања из тачке 1, 3 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс - секретар”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у настави за ужу
Кривичноправну научну област
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Римско право
Сарадник у настави за ужу научну
област Еволуција права
Сарадник у настави за ужу
Управноправну научну област
Сарадник у настави за ужу
Грађанскоправну научну област
Сарадник у настави за ужу
Привредноправну научну област
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио
са укупном просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 83 Закона о високом образовању и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова слати на горенаведену адресу факултета. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса”.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у звању асистент за ужу
научну област Римско право
Сарадник у звању асистент за ужу
Међународно приватноправну
научну област
Сарадник у звању асистент за ужу
Радноправну научну област
УСЛОВИ: студент докторских академских студија, који
је сваки од претходних степена студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова слати на горенаведену адресу факултета. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

К РА Љ Е В О
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

Закона о основама ситема образовања и васпитања.
У складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона, 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. Образовање из става 1. овог члана,
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; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о рад); доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
са холограмом; доказ о испуњености услова из члана
139 став 1 тачка 5 Закона о познавању српског језика
као језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(подносе кандидати који нису стекли средње, више
или високо образовање на српском језику). Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Подносе се оверене фотокопије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из
претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Детаљније информације на телефон: 036/611-440.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник математике

Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Механика деформабилног тела и
отпорност конструкција

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из члана 24 Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017
- одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 139, 140, 141 став 7 и
142 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017) и
има одговарајуће образовање, у складу са Прадилником о степену и врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16 ,
11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на конкурс кандидати
достављају следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140
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на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука
из научне области за коју се кандидат бира. Поред
општих услова утврђених законом кандидат треба да
испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије” број
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу (број
II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (пречишћен текст 1811 од 16.11.2017. године) и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање
сарадника Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015.
године) у складу са којима ће бити извршен избор

пријављених кандида. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у
погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми као и
оверене фотокопије диплома о претходно завршеним
нивоима студија, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став
4 Закона о високом образовању и члана 135 Статута
Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова као и саме радове и све остале доказе од
значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на горенаведену адресу у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕГИЊА МИЛИЦА”

37243 Доњи Рибник, Трстеник
тел. 037/731-134

Наставник енглеског језика и
књижевности

за рад у матичној школи у Доњем
Рибнику, са 55% радног времена и 45%
радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, до повратка са руководећег
места у ОШ “Кнегиња Милица” у Доњем
Рибнику
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС“ бр.
88/2017), као и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“ бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,2/2017 и
3/2017) за рад на радном месту наставника разредне
наставе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство РС и да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплчина и по 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставлају
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству РС (оригинал или фотокопију) не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о поседовању образовања
из пскихолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодва, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије),
уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о знању
језика на којем изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику, доказ да кандидат има
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психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити
пре закључивања уговра о раду (лекарско уверење).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

Читлук, Цара Лазара 491А

Поновљен конкурс

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 (I) др. закон и 27/18 (II)
др. закон) за директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом чланом
139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2, овог закона и
то: 1. 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, 27/18 (I) др. закон и 27/18 (II) др.
закон)) 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 (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; 2. да има дозволу за рад (положен стручни
испит - лиценцу) за наставника, педагога или психолога; 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4. да није
осуђивано 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, одузуимање 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, 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 дискриминаторско понашање;
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7. да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 8. да је
савладало обуку и да има положен испит за директора установе. 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 Министарства унутрашњих послова (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, одузуимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 30 дана); уверење привредног суда
да није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 30 дана); уверењe 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,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинали или оверенa фотокопијa, не старије од 30
дана); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених - нови
образац (оригинал или оверену фотокопију); 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 (оверену фотокопију извештаја о спољашњем вредновању школе);
радну биографију са кратким прегледом кретања у
служби; оквирни план рада за време трајања мандата (није обавезно). 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. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 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 овог закона за наставника те врсте
школе, односно лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем, 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријављени кандидати писмено ће 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. Сва потребна обавештења се могу добити у секретаријату
школе на тел. 037/692-695. Пријаве са доказима о
испуњавању свих услова тражених конкурсом слати
у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“, на адресу
школе или донети лично, радним даном, од 08.00 до
13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА“

Село Гложане, 16214 Стајковце
16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да има: одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона за наставника основне школе и подручја рада,
за педагога и психолога и то:1) високо образовање на
студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које конбинују целине и одговарајуће
науке, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године по происима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
кандидат из става 1 тачка1) и подтачка 2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне,односно стручне области за одговарајући предмет,
односногрупу предмета; дозволу за рад наставника и
стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе; и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из чл. 140 ст. 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 основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и
положен испит задиректора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену спсобност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу; оригинал или фотокопију
уверења о положеном испиту за директора школе (с
обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за директора школе, пријава без
овог документа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора); потврду о радном стажу
у установи на пословима образовања, након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење којим се
доказује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци); уверење издато
од стране надлежног суда, да се против кандидата
не води истрага (не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (нови образац у
оригиналу или овереној фотокопији); доказ о знању
српског језика и језика на кон се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је над њим извршен појединачан стручно педагошки надзор (извештај просветног саветника); доказ
о резутатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за канидата на конкурсу који је предходно обављао дужност сиректора
школе; биографију са кратким прегледом у служби и
предлогом прграма рада директора школе. Пријаву на
конкурс са правноваљаним доказима о испуњености
услова доставити на адресу школе, са назнаком „Комисији за избор директора школе - пријава на конкурс“.
Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, телефон: 016/3869-982.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Директору школе мирује радни однос за
време трајања мандата и има право да се врати на
послове које је обављао пре именовања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“

ЛОЗНИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Оглас објављен 16.05.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место:
васпитач, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у
мешовитој васпитној групи у објекту „Пинокио”
у Бањи Ковиљачи.

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

Директор

16204 Мирошевце
тел. 016/3487-242

на период од 4 године

Директор

УСЛОВИ: могу се пријавити канидати који испуњавају
услове прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), односно да имају: одговарајуће високо образовањеиз члна 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ
за наставника основне школе, педагога или психолога
стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковен студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне обласи или области педагошких наука; на основним студијам у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10 септембра 2005. године), (лице
из тачке 1 подтачка б, мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Дужност директора школе може да обавља лице који има
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за
наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и поожен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се
на конкурс на пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем дужност директора школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 Закона за наставнике основне школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем, да има дозволу за рад, наставника васпитача и стручног сарадника, обуку и пложен испит
за директора установе и инамање десет година рада
у устнови на пословима образовања и васпитања,

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; кандидат за
директора школе може да буде лице које испуњава
услове прописане чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има
одговарајуће образовање; дозволу за рад - лиценцу за
наставника или стручног сарадника; обуку и положен
испит за директора школе; најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе; против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство РС; да зна српски језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту-испиту за лиценцу; доказ о
обуци и положеном испиту за директора школе; доказ
о држављанству РС (уверења о држављанству и извод
из матичне књиге рођених); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима-лекарско уверење; доказ о неосуђиваности из
казнене евиденције МУП-а РС; потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања; радну биографију;
доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата-извештај просветног саветника, уколико га је
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било; резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе;
оквирни план рада за време мандата; радну биографију. Напомена: пријаве са доказима о испуњавању
услова (оверене фотокопије не старије од 6 месеци)
достављају на адресу школе наведене у наслову, са
назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс ће спровести Комисија за избор директора коју
именује Школски одбор. Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса, након пријема решења о
именовању за директора од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.
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након стеченог одговарајућег образовања. За директора школе кандидат треба: да испуњава услове за
наставника основне школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад за наставника или стручног
сарадника; да има обуку и положен испит за директора. (изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да у року од 2 године од дана
ступања на дужност положи наведени испист); да има
најмање 8 година рада у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
високог образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(прибавља се пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама директора установе); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, што онемогућава рад у образовању; да им
држављанство РС; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања - за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе и за чијег
мандата је вршено спољашње вредновање. Уз пријаву
на конкурс кандидат подноси доказе о испуњености
услова за директора и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); уверења о положеном стручном испиту односно
испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о положеном испиту за директора установе (оригинал
или оверен препис или оверена фотокопија); пријава
која не буде садржала уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да законском
року положи испит за директора; потврду да има 8
година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности као и уверење да се против кандидата не води
поступак пред надлежним судом; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој спсобности за рад
са децом и ученицима; биографију са кратким прегледом рад у служби (радна биографија са доказима, ако
их има о стручним и организационом способностима);
предлог плана рада директора за време мандатата.
Докази о испуњавању услова могу се поднети и у овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да
се траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити позвани на интервју од
стране Комисије за избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве се
достављају са назнаком „Конкурс за директора - не
отварај“, заједно са потребном документацијом лично
или путем поште на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Све
додатне информације о конкурсу се могу добити на
тел. 015/874-664. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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НИШ

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА

Габровац
18000 Ниш, Победе 72
тел. 018/536-728

Доктор саобраћајних наука

на период од 4 године

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

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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, 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 (неопходно је
да су завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); 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 основне
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце) наставника; поседовање лиценце за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора школе положи у року од две године од
дана ступања на дужност); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за директора школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године
или више образовање, за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, обуку и положен испит
за директора школе и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у установи на
пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверен препис/
фотокопија); извод из матичне књиге рођених; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику);
оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (уколико је кандидат поседује); потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања; оцену о
резултату стручно - педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), а уколико
се на конкурс јавило лице које је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да достави
резултате стручно - педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; доказ о неосуђиваности

правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
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; доказ о томе да се против кандидата
не води кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога; доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима; радну
биографију са доказима о стручним и организационим
способностима; оквирни план рада за време мандата.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Конкурсна документација се доставља на
горенаведену адресу, поштом или лично, са назнаком
„За конкурс за избор директора”, са основним подацима лица које документацију предаје. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

36300 Нови Пазар, Трнава бб
тел. 020/385-728

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговараућег образовања из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечно 1) на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степен 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 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године по пропису који је уређивао
високо образовање од 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога;
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника;
поседовање лиценце за директора школе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће
бити дужан да испит за директора школе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); поседовање држављанства Републике Србије; знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити
изабрано лице које уз испуњеност осталих горенаведених услова има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 истог закона, тј. високо образовање стечено
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на студијма првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије)
или на студијама у трајању од три године, или више
образовање, за наставнике те врсте школе, дозволу
за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмнаје десет година рада на пословима
образовања васпитања и образовања у установи на
пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарјућег образовања. Рок за пријављиванује је 15
дана од дана обајвљивања у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ да није осуђиван по основама из чл. 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања; лекарско уверење које издаје надлежна здрствена служба; доказ о знању српског језика
и језика на којме се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лицинцу, односно
стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужности директора); оверен препис/фотокопију лиценце за директора школа
(ако је кандидат поседује); радну биографију; оквирни
план рада за време мандата; доказе о својим стручним и организационим способностима. Ближе информације се могу добити код секретара школе, на горенаведену адресу и број телефона.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Педагогија, за предмете
из области Увода у педагогију и
Школске педагогије
УСЛОВИ: Потребна документација за наставника
(сва звања) - универзитетски професор: пријава на
конкурс у слободној форми; оверена фотокопија
дипломе доктора наука; биографија састављену на
основу упитника који се може преузети са веб-сајта
Факултета http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета) у папирном облику и електронски
на CD-у); подаци о досадашњем раду; списак стручних
и научних радова као и сами радови (у папирном или
електронском облику на CD-у); подаци о студентској
евалуацији; други прилози којима се доказује испуњеност услова за избор у звање наставника, а који су
предвиђени Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника Универзитета у
Новом Саду: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/35-pravilnici-2. Ближи услови за
избор у звање одређени су члановима 121-129 Статута Филозофског факултета, Правилником о ближим
минималним условима за избор у звања наставника
Универзитета у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова доставити на адресу: Филозофски
факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

Национална служба
за запошљавање
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академских студија из области драмских, ужа област
драматургија и испуњени услови из члана 74 Закона
о високом образовању.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1) Ванредни или редовни професор
за област ликовних уметности, ужа
област Цртање
на одређено време 5 година или на
неодређено време

2) Ванредни професор за област
драмских уметности, ужа област
Драматургија

са 70% радног времена, на одређено
време 5 година

3) Доцент или ванредни професор
за област Музичке уметности, ужа
област Клавир
на одређено време 5 година

4) Доцент или ванредни професор
за област драмских уметности, ужа
област Глумачке вештине
на мађарском наставном језику, на
одређено време 5 година

5) Доцент за област драмских
уметности, ужа област Камера
на одређено време 5 година

6) Доцент за област музичке
уметности, ужа област Теоријско
уметнички музички предмети
на одређено време 5 година

7) Доцент за област ликовних
уметности, ужа област Вајарство
на одређено време 5 година

8) Наставник (сва звања) за ужу
научну област педагошке науке Методика наставе музичке културе
на одређено време 5 година или на
неодређено време

9) Виши или самостални стручни
сарадник за област музичке
уметности, ужа област Солфеђо
на одређено време 4 године или на
неодређено време

10) Стручни или виши стручни
сарадник за област музичке
уметности, ужа област Харфа

са 50% радног времена, на одређено
време 4 године

11) Стручни сарадник за област
ликовних уметности, ужа област
Вајарство
на одређено време 4 године

Услови за радно место 1: општи услови: диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из
области ликовних уметности односно високо образовање мастер академских студија из области ликовних
уметности и испуњени услови из члана 74 Закона о
високом образовању.
Услови за радно место 2: општи услови: диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена
на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из области драмских уметности, ужа област
драматургија односно високо образовање мастер

Услови за радно место 3: општи услови: диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из
области музичке уметности, ужа област клавир односно високо образовање мастер академских студија
из области музичке уметности, ужа област клавир и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.
Услови за радно место 4: општи услови: диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из
области Историје позоришне уметности, односно високо образовање мастер академских студија из области
Историје позоришне уметности и испуњени услови из
члана 74. Закона о високом образовању.
Услови за радно место 5: општи услови: диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа
област камера односно високо образовање мастер
академских студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област камера и испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.
Услови за радно место 6: општи услови: диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из
области музичке уметности, ужа област композиција
односно високо образовање мастер академских студија из области музичке уметности, ужа област композиција и испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.
Услови за радно место 7: општи услови: диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена
на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању
из области ликовних уметности, ужа област вајарство
односно високо образовање мастер академских студија из области ликовних уметности, ужа област вајарство и испуњени услови из члана 74 Закона о високом
образовању.
Услови за радно место 8: општи услови: научни назив доктора наука-методика наставе стечен на
акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању
и претходно завршене магистарске или мастер академске студије из области наука о уметностима или
из области музичке уметности и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању.
Обавезни и изборни услови за радна места од 1
до 7 - утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду за поље уметности.
Обавезни и изборни услови за радно место 8
- утврђени су Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду за поље хуманистичких наука.
Услови за радна места од 1 до 8: У звање наставника (доцент, ванредни професор и редовни професор)
може бити изабрано лице које испуњава критеријуме
прописане чланом 74. Закона о високом образовању,
Минималним условима за избор у звања наставника на
универзитету донетим од стране Националног савета
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за високо образовање, Статутом Универитета у Новом
Саду и Правилником о ближим минималним условима за
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду.
Услови за радно место 9: високо образовање првог
степена основних академских студија из области
музичке уметности, ужа област општа музичка педагогија. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене
Законом о високом образовању и чланом 119 Статута
Академије уметности.
Услови за радно место 10: високо образовање првог
степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област харфа. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању и чланом 119 Статута Академије уметности.
Услови за радно место 11: високо образовање
првог степена основних академских студија из области
ликовних уметности, ужа област вајарство. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању и чланом 119 Статута Академије
уметности.
Закон о високом образовању, Статут Универзитета
у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом
Саду, Правилник о ближим минималним условима за
избор у звање наставника на Универзитету у Новом
Саду и упутство за попуњавање биографских података
за кандидате који конкуришу за наставна звања налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs - у секцији „Наставници- Конкурси”).
Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која
мора да садржи назив радног места за које кандидат
конкурише, списак документације коју прилаже, контакт
адресу, број телефона, имејл адресу; оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама и
додатке дипломи; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од
6 месеци); личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта); осим наведене документације,
у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати достављају додатну документацију, и то:
За радна места од 1 до 7: Попуњен образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се
налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен
у штампаној и електронској форми (CD) откључан и
доказе о испуњавању услова радног места у складу са
чланом 74 Закона о високом образовању и Минималним условима за избор у звање наставника за поље
уметности Правилника о ближим минималним условима за избор у звање наставника на Универзитета у
Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника.
За радно место 8: Попуњен образац биографских
података (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) откључан и доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 74 Закона о високом образовању и Минималним условима
за избор у звање наставника за поље хуманистичких
наука Правилника о ближим минималним условима за
избор у звање наставника на Универзитета у Новом
Саду и чланом 5 наведеног Правилника.
За радна места од 9 до 11: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у
секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и доказе о испуњавању
услова радног места у складу са чланом 119 Статута
Академије уметности Нови Сад.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључиво
у штампаној форми на адресу: Академија уметности,
Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а
тел./факс: 021/832-894

Секретар - приправник
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 132, 139 и чланом 155 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017” и 27/2018 - др. Закони) и то: 1) да има
стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 - др. закони). Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет ног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе 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
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци); доказ да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику; Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

Васпитач на српском језику

на одређено време, најдуже до повратка
запослене
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139, 140 и чланом 155 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017” и 27/2018 - др. Закони ) и то: 1) да има
стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3)
на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије); 4) студијама у трајању од три
године или више образовање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17 и 27/2018 - др. закони). Кандидати морају
испуњавати и посебне услове за обављање послова
код послодавца, у погледу потребног знања и радног
искуства: положен испит за лиценцу за васпитача.Уз
пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато од надлежног МУП-а, оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци) и оверену фотокопију лиценце или уверења о положеном испиту за
лиценцу; доказ да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.

Стручни сарадник - педагог

на одређено време, најдуже до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139, 140 и чланом 155 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017” и 27/2018 - др. Закони) и то: 1) да има
стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 -др. закони). Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); Доказ да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику; доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити на број
телефона: 021/832-894.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ПАНЧЕВО
ОШ “САВА ЖЕБЕЉАН”

26213 Црепаја, Маршала Тита 8

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање из чл 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17
и 27/18 - др. закон), за наставника, педагога и психолога основне школе; 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет односно групу предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине или 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; да има лиценцу - дозволу за рад наставника, педагога или психолога; да има
најмање осам година рада у установи у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; положен испит за директора школе (изабрани директор који нема положен испит за директора, је дужан да положи у року од две године од дана
ступања на дужност); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
приложе: извод из матичне књиге рођених на новом
обрасцу (оригинал или оверену фотокопију истог), уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију истог), оригинал диплому
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију или препис
лиценце - дозволе за рад наставника, односно психолога или педагога, потврду о стеченом радном стажу
у области образовања и васпитања од послодавца где
га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је
кандидат био распоређен и време трајања рада из
области образовања и васпитања); лекарско уверење
са утврђеним психичким, физичким и здравственим
способностима за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду, односно међусобним правима и обавезама; уверење или потврду из
МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом, не
старије одшест месеци (оригинал или оверена копија),
доказ, потврда да против кандидата није покренута
оптужница за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци). Поред наведеног кандидат треба у пријави
да наведе биографске подаке са кратким прегледом о
кретању у досадашњој служби или радном односу, као
и податке о стручном усавршавању и организационим
способностима и прегледом програма рада школе;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника), односно
доказ о резултату стручно-педагошког назора школе
и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора
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школе; доказ о обуци и положеном испиту за директора не може се доставити, јер програм обуке за директора и Правилник о полагању испита нису донети, па
ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит
за директора у законском року. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са прилозима, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом и прилозима достављају се
у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс директора школе”, поштом на горенаведену адресу. Додатне
информације могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 013/671-011.

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Васпитач

у предшколској групи целодневног
боравка, на одређено време ради замене
одсутне запослене са рада преко 60 дана
УСЛОВИ: васпитач треба да поседује 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 става 1. тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Послове васпитача у предшколској установи може да обавља лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем,
односно са одговарајућим средњим образовањем, у
складу са посебним законом. Кандидат треба 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. У радни однос
у школи може да буде примљено лице које: 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 насиља у породици, одузимање малолетног
лица, одузимање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе 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 понашања; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Горенаведени
услови се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. У складу са чланом 155
став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,кандидати
попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја у делу „Ново на сајту”). Кандидат заједно са штампаним пријавним формуларом
треба да достави: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству - копија); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверен препис или овере-

ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; доказ да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које му
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и доказ да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; не старији од
6 месеци; доказ о знању српског језика/доказ о знању
српског језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику/на српском језику и на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца);
радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос). Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у делу
„Ново на сајту”), са потребном документацијом, доставља се у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“, непосредно или путем поште, на
адресу: ОШ „Вук Стефановић Караџић” Старчево, Иве
Лоле Рибара 2, са назнаком „За конкурс”. Након истека рока за достављање пријаве није могуће доставити
доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник за избор у звање
предавача, за научно-наставну
област Педагошко-андрагошке
науке, за ужу научну област Општа
педагогија

на одређено време, период од 5 година
УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив
специјалисте академских студија научне - стручне
области за коју се бира - Педагошке науке, способност
за наставни рад и објављени научно-стручни радови
у научним часописима и зборницима са рецензијама
за избор наставника, утврђени Законом о високом
образовању и општим актом школе. Остали услови
за избор наставника утврђени су Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС“ 88/2017) и општим
актима школе - Правилником о условима, начину и
поступку избора у звања наставника и сарадника,
Правилником о изменама и допунама Правилника о
условима, начину и поступку избора у звања наставника и сарадника Високе школе струковних студија за
образовање васпитача Пирот и Правилником о систематизацији радних места Високе школе струковних
студија за образовање васпитача Пирот, у складу са
којима ће бити извршен избор. Остали услови за радна
места наставника: способност за наставни рад се установљава на основу резултата које је кандидат показао
као наставник у раду, а уколико кандидат није имао
педагошких искустава, на основу квалитета посебног
јавног предавања. Стицање наставног звања заснива
се на оствареним и мерљивим резултатима целокупног рада појединца у следећим областима: у наставном раду, научном, истраживачком, стручном, односно уметничком и професионалном раду; ангажовању
у развоју наставе и других делатности високо школске
установе и доприноса широј заједици. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију
са свим битним подацима; установа или предузеће
где је кандидат тренутно запослен и професионални
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статус; година уписа и завршетка високог образовања,
универзитет, факултет, назив студијског програма
(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив; година уписа
и завршетка специјалистичких, односно магистарских
студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област
и стечени академски назив, наслов специлалистичког
рада, односно магистарске тезе; година одбране и стечено научно звање; знање светских језика - наводи:
чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро,
добро, задовољавајуће; кретање у професионалнопм
раду (установа, факултет, универзитет или фирма,
трајање запослења и звање - навести сва звања): списак радова и сами радови; остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у
развоју наставе и других делатности високошколске
установе и доприносу локалној и широј заједници.
Доказе надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској
установи. Пријаве се подносе у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача Пирот,
Ћирила и Методија 29, Пирот. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140, а у вези са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће услове:
да има одговарајуће образовање прописано чл. 140
Закона; оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старија од 6 месеци); да има
доказ о поседовању лиценце за рад - доказ о положеном испиту за лиценцу; оверена копија лиценце (не старија од 6 месеци); да има доказ о радном
стажу у установи - најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда - оригинал);
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; (лекарско уверење); да
има уверење да није осуђиван, у складу са одредбама члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказује се: уверењем из надлежног суда да
се не води истрага, не спроводе доказне радње нити
кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу а који није правноснажно окончан (није потврђена
оптужница, односно одређен главни претрес за изрицање кривичне санкције у скраћеном поступку или
одређен главни претрес у поступку за изрицање мере
безбедности обавезног психијатријског лечења, код
основног и вишег суда) - оригинал или оверена копија,
не старији од 6 месеци, уверењем МУП-а о подацима
из казнене евиденције - оригинал или оверена копија,
не старији од 6 месеци; да има држављанство Републике Србије; доказује се уверењем о држављанству,
оригинал или копија не старија од 6 месеци; да има
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања, односи
се само за кандидата на конкурсу који је претходно
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обављао дужност директора школе; да има биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе за мандатни
период од 4 године; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад (односи се
на кандидате који нису стекли образовање на српском
језику); одговарајуће образовање из чл. 140 Закона
има наставник (васпитач) и стручни сарадник који 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 предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне областиили 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана који је означен у тексту конкурса као
први дан важења конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора школе“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, 1 извршилац
за 45% радног времена и 1 извршилац
за 55% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, следеће услове: да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником о степену
и врсти образовања којим се прописује степен и врста
образовања наставника и стручног сарадника у основној школи; доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању у овереној копији (не старијој од
6 месеци); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, доказује се
лекарским уверењем приликом закључења уговора оригинал или оверена копија (не старија од 6 месеци);
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, доказује се
уверењем суда да није потврђена оптужница, односно
одређен главни претрес за изрицање кривичне санкције у скраћеном поступку или одређен главни претрес у поступку за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења, код основног и вишег
суда и - оригонал или оверена копија (не старији од

6 месеци) - уверењем МУП-а о подацима из казнене
евиденције, оригинал или оверена копија (не старији
од 6 месеци); да има држављанство Републике Србије,
доказује се уверењем одржављанству (оригинал илли
оверена копија не старија од 6 месеци); да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, доказ се односи на кандидате који нису стекли
образовање на српском језику, услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 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. Наставник 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 који комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
областиили 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве
и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 80%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, следеће услове: да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником о степену
и врсти образовања којим се прописује степен и врста
образовања наставника и стручног сарадника у основној школи, доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању у овереној копији (не старијој од
6 месеци); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, доказује се
лекарским уверењем приликом закључења уговора оригинал или оверена копија (не старија од 6 месеци);
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, доказује се уверењем
суда да није потврђена оптужница, односно одређен
главни претрес за изрицање кривичне санкције у
скраћеном поступку или одређен главни претрес у
поступку за изрицање мере безбедности обавезног
психијатријског лечења, код основног и вишег суда и
оригонал или оверена копија (не старији од 6 месеци) уверењем МУП-а о подацима из казнене евиденције - оригинал или оверена копија (не старији од 6
месеци); да има држављанство Републике Србије,
доказује се уверењем о држављанству (оригинал илли
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оверена копија не старија од 6 месеци); да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, доказ се односи на кандидате који нису стекли
образовање на српском језику. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 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. Наставник 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 који
комбинују целине и одговарајуће научне,односно
стручне областиили 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Административни радник

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће услове: да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Јован Цвијић”
Костолац и то: средње образовање, познавање рада
на рачунару, доказује се дипломом средње школе у
овереној копији (не старијој од 6 месеци), провером
познавања рада на рачунару или одговарајућим сертификатом; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, доказује се
лекарским уверењем приликом закључења уговора оригинал или оверена копија (не старија од 6 месеци); да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
доказује се уверењем суда да није потврђена оптужница, односно одређен главни претрес за изрицање
кривичне санкције у скраћеном поступку или одређен
главни претрес у поступку за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења, код основног
и вишег суда и оригонал или оверена копија (не старији од 6 месеци) - уверењем МУП-а о подацима из
казнене евиденције, оригинал или оверена копија (не
старији од 6 месеци); да има држављанство Републике
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Србије, доказује се уверењем о држављанству (оригинал илли оверена копија не старија од 6 месеци); а зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису стекли
образовање на српском језику). Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи (напомена: молбе без пријавног формулара неће бити разматране). Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - административни
радник“

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно
чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, следеће услове: да има одговарајуће
образовање прописано Законом и Правилником
о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Јован Цвијић” Костолац и то: основно образовање;
доказује се сведочанством основне школе у овереној
копији (не старијој од 6 месеци); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; доказује се лекарским уверењем приликом закључења уговора-оригинал или оверена
копија (не старија од 6 месеци); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, доказује се уверењем
суда да није потврђена оптужница, односно одређен
главни претрес за изрицање кривичне санкције у
скраћеном поступку или одређен главни претрес у
поступку за изрицање мере безбедности обавезног
психијатријског лечења, код основног и вишег суда
и оригинал или оверена копија (не старији од 6 месеци) - уверењем МУП-а о подацима из казнене евиденције-оригинал или оверена копија (не старији од
6 месеци); да има држављанство Републике Србије,
доказује се уверењем о држављанству (оригинал или
оверена копија не старија од 6 месеци); да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад (односи се на кандидате који нису стекли образовање на српском језику). Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи (напомена: молбе без пријавног
формулара неће бити разматране). Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс - спремачица“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”
12313 Божевац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове:- поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то јест
високо образовање стечено: 1) на студијама другог
степена - мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно 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 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора установе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 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 кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање
осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након
стеченог одговарајућег образовања.Уколико се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Одлука о
избору ће бити донета у законском року. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених) не старије
од 6 месеци; диплома 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);
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања, доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора устано-
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ве); лиценца за директора установе (ако је кандидат
поседује); преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Доказ о
поседовању, психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и
обавезама. Сва документа се достављају у оригиналу
или као оверен препис/фотокопија. Пријаве се подносе непосредно или путем поште, на адресу ОШ „Милисав Николић“, 12313 Божевац. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 281-145.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел./факс: 012/7642-190
www.oskrepoljin.edu.rs
e-mail:oskrep@ptt.rs

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде
лице које испуњава услове прописане чланом 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/18 - др. закон, даље: Закон), да има одговарајуће
високо образовање: 1) 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, мултрадисциплинарне, 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 испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 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 родоскврнуће, за примање или
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), прописано је да дужност директора
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 овог закона за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе (уколико кандидат нема положен
испит за директора дужан је да га положи у закоконском року) и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛА: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за
Бесплатна публикација о запошљавању

директора установе неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); оригинал
уверење о држављанству Рапублике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал
уверење из надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, подигнута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије
од 6 месеци); оригинал уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за примање
и давање мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу за законом, утврђено
дискриминаторно понашање, што онемогућава рад
у образовању (не старије од 6 месеци); потврда о
радном искуству - најмање осам година у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 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); 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; лекарско уверење као доказ о испуњености
услова да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о међусобним правима
и обавезама директора установе. Изабрани кандидат ступа на дужност по окончаном поступку избора
регулисаног законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу или лично код секретара школе,
радним даном од 9 до 13 часова. На пријави обавезно назначити „Пријава на конкурс за директора школе”. Рок за пријављивање на конкурс је 15
(петнаест) дана од дана објављивања, на адресу:
Основна школа „Јован Шербановић“, 12316 Крепољин, Цара Лазара 84.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

31305 Бродарево, Пионирска 1
тел. 033/777-102

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове прописане чланом
122, 123 став 14 и 15, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17) и услове из Правилника о ближим условима за избор директора установе
образовања („Службени гласник РС”, број 108/15) и
то: 1) да има одговарајуће образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога школе
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; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-

носнажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да
има положен испит за директора установе; 9) да
кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; 10) да није
покренут кривични поступак доношењем наредбе
за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре дношења
оптужног предлога за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање и 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења
Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика, на којем се остварује
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 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
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања (издату по објављивању конкурса); оргинал/
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит за директора школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност); оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); оргинал/оверену
фотокопију уверења надлежног привредног суда да
кандидат није правоснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије од
6 месеци); оргинал/оверену фотокопију уверења
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 (не старије
од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако га поседује, а уколико је кандидат
претходно обављао функцију директора школе
и доказ о резултату стручно педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања; пријаву на
конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем, план и
програм рада директора школе. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
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воја а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља на адресу
Основна школа „Светозар Марковић”, 31305 Бродареви, Пионирска 1, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или
путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним даном од 7.00 до 13.00 часова,
на телефон: 033/777-102.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
31330 Прибој

Секретар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Уз пријавни фолмилар који се преузима са
итернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребни документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Услови из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) да
има одговарајуће образовање (из области правних
наука, у складу са чланом 140 став 1 Закона и дозволу за рад секретара); б) да има психичку, физичку и
здравствену способноста за рад са децом и ученицима; в) 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 родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик на коме се одвија васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова
из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Школа је знање,
посао је занат
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ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до повратка одсутног
радника преко 60 дана, за 8 сати
недељно
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, и
то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковних студије, специјалистичке академске студије) - економска група предмета; студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет односно групу предмета економска група предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године - економска група предмета.

Магационер

на одређено време до повратка одсутног
радника преко 60 дана, за 32 сата
недељно
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове
предвиђене чл. 13 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати достављају:
оверену копију дипломе, уверење да нису осуђивани,
уверење о држављанству РС, као и извод из матичне
књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник немачког језика

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело, утврђено чланом 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/2017даље: Закон), да има одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставника треба да испуњавају услове из члана 140 Закона - што значи да
треба да поседују одговарајуће високо образовање
стечено на: студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембара 2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем, под условом да је тражено образовање стекао на језику на коме се остварује тај рад
по програму одговарајуће високошколске установе,
да испуњава услов из члана 142 став 1 и 4 Закона,
који предвиђају да наставник из става 1 члана 140
Закона, 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 и сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, има образовање из става 1 члана 142
Закона, потребно је да кандидат испуњава услове
у погледу степена и врсте образовања, прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни
формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства просвете и да га заједно са потребном
документацијом доставе школи у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса; диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат
од стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија; краћу биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, утврђена чланом
139 став 1 тачка 3) Закона, саставни је део пријаве
на конкурс, а психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за запошљавање, пре закључења уговора о раду;
доказ да кандидат није под истрагом. Кандидат који
је раније обавио психолошку проверу способности
за рад са децом и ученицима, може уз пријаву да
достави податке о томе када је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад са децом и ученицима, достави пре
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са
одговарајућим доказима (документацијом), подноси
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на адресу: Основна школа „Свети Сава”, 11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40, са назнаком
„За конкурс”.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11320 Велика Плана, 10. октобар 54
тел. 026/513-066
e-mail: osnadezda@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно 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 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по про¬пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога;
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника
или стручног сарадника; обуку и положен испит за
директора установе - лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора
установе положи у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 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 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; неосуђиваност правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности;
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам година рада на пословима образовања и
васпитања у установи за образовање и васпитање,
након стеченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
директора школе може бити изабрано и лице које,
уз испуњеност осталих горенаведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог
закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или
на студијама у трајању од три године, или више
образовање за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом;
оверен препис или 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); оверен препис или оверену
фотокопију документа о положеном испиту за лиценБесплатна публикација о запошљавању

цу, односно стручном испиту; оригинал или оверену
фотокопију доказа о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци);
потврду о радном искуству у установи на пословима
образовања и васпитања; оверени препис или оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује); 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 поседује; оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежност суда да против њега није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
лекарског уверења од стране надлежне здравствене
установе; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Министар врши избор директора у року од 30 дана од
дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор и доноси решење о његовом именовању, о
чему школа обавештава лица која су се пријавила на
конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати
на адресу: Основна школа “Надежда Петровић”, 11320
Велика Плана, 10. октобар 54, са назнаком “Конкурс за
избор директора школе” или лично доставити. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, радним данима од 8.00 до 15.00 часова, путем
телефона: 026/513-066.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11300 Смедерево, Црвене армије 142
тел. 026/641-370

У огласу објављеном 06.06.2018. године. у публикацији „Послови“, исправљају се адреса и
телефон школе. Стоји: ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, 11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб,
тел. 026/4761-078, а исправно треба да гласи:
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11300 Смедерево, Црвене армије 142
тел. 026/641-370.

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно 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 на основним студијама у трајању од најмање четири године, (по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), за наставника основне школе, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора установе положи у року
од две године од дана ступања на дужност); поседо-

вање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад, 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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом;
најмање осам година рада на пословима образовања
и васпитања у установи за образовање и васпитање,
након стеченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање,
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и нај-мање десет
година рада на пословима васпитања и образовања
у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
Директор се бира на период од четири године. 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 држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања; 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); преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 026/4617-378.

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

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог 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 правноваљане доказе (оригинал или оверену
фотокопију) о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство 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
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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. Рок за достављање молби је 8 дана од дана
објављивања конкурса ОШ “Јован Јовановић Змај”,
11300 Смедерево, 16. октобра бб. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем
телефона: 026/641-290.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту шефа рачуноводства може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања, и то средњег и вишег образовања економске
струке IV степен (ССС) и VI степен (ВСС); 2) оригинал
лекарско уверење или оверена копија лекарског уверења; 3) 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 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; 4) уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Докази о испуњености услова 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова под тачком 2 пре закључења уговора о раду, док доказ под тачком 3 прибавља сама
школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на проверу психофизичких способности код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” НСЗ. Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе, оверен препис уверења о положеном
стручном испиту - лиценци ако га поседују и оверену фотокопију уверења о држављанству РС. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење
о држављанству); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Формулар за
пријаву на конкурс кандидати могу да преузму са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС и да попуњен формулар доставе школи заједно са
конкурсном документацијом. Пријаве треба послати
на адресу: Основна школа “Радомир Лазић”, 11423
Азања, Милије Батинића 1. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 026/301-308.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Оглас објављен у публикацији „Послови“
06.06.2018. поништава се у делу који се односи
на радно место: доцент за ужу научну област
психолошке науке, на одређено време, на
период од 5 година.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”

25254 Дероње, Светозара Милетића 25
тел. 025/5872-312

15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/344-946

Директор

на мандатни период од 4 године

Директор

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и
2 Закона за наставника основне школе, за педагога
и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за
директора школе, поред одговарајућег образовања
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава и
друге 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова
под бројем 1, 3, 4 и 5, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под бројем 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат уз пријаву подноси
и друге доказе: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона;
уверење о положеном испиту за лиценцу наставника, васпитача, односно стручног сарадника; потврду
о годинама рада после стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом - лекарско уверење
(може и из досијеа, тј. старо; а кандидат који буде
изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); уверење о некажњавању из суда, СУП- а и из Привредног суда; уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; извод из МКР за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе; извештај о стручно-педагошком надзору о раду
кандидата; извештај стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност
директора школе; биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлог програма рада директора школе. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена фотокопија. Непотпуне и наблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. О
резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању
директора школе од стране министра просвете, науке
и технолошког развоја. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве се подносе лично или поштом на
горенаведену адресу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно 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 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника специјалне
школе (основно и средње образовање), педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника;
поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад. 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 кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, доставити школи на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора”
или лично у секретаријату школе, у периоду од 9
до 13 часова, сваког радног дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених, не старије од 6
месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; 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 кан-
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дидата извештај просветног саветника (уколико
је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); оверен препис/фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 015/344-946.

УЖИЦЕ
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
31315 Чајетина, Сердара Мићића 5
031/3831-268

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава
услове прописане чланом 122 став 5, чалном 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон), 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 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 скалду са условима
прописаним законом; да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарјућег 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора треба да приложи: биографију са прегледом кретања у служби; 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 оригинал) 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
(оригинал) - не старије од 6 месеци; уверење суда да
против њега није покренут кривични поступак (оригинал) - не старије од 6 месеци; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ
утврђен Законом о основама система обраовања и
васпитања (оригинал); уверење о држављанству
оригинал - не старије од 6 месеци; извод из матичне
Бесплатна публикација о запошљавању

књиге рођених, оригинал; доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад доставља само кандидат који није стекао одговарјуће 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 дужан је да
достави кандидат који је претходно обављао дужност
директора школе. 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
услова за директора школе, заинтересовани кандидат доставља у назначеном року, лично или поштом
на адресу школе: ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина,
Сердара Мићића 5, у затвореном коверту са назанком
„Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 031/3831-268.

Посао се не чека, посао се тражи

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛИЦА НОЖИЦА“

14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/228-633

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе мора да испуњава услове прописане Законом о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017) у члану 122. став 2,
3 и 4, члану 139 и члану 140 став 1, 2 и 3 и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 108/2015) и то: 1. да има одговарајуће
образовање за васпитача или стручног сарадника:
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 из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 3) лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем за васпитача; 2. да има дозволу за
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног
сарадника односно положен стручни испит; 3. да
има савладану обуку и положен испит за директора установе; 4. да има најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања односно најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и
образовања 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 родоскрвнуће, за кривично дело примања или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике Србије;
8. да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс (својеручно
потписану) учесници конкурса доствљају следећу
документацију којом доказују да испуњавају прописане услове: биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом плана рада; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу односно стучном испиту
за наставника, васпитача или стручног сарадника
(дозволу за рад); потврду о радном стажу у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал); уверење из надлежне службе МУП-а да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела наведена у условима за избор
директора (издато након објављивања конкурсаоригинал); уверење основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
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оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога - за наведена кривична
дела (издато након објављивања конкурса - оригинал); уверење привредног суда да није правноснажно оптужен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 30 дана од датума објављивања конкурса - оригинал); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци
од датума објављивања конкурса- оригинал); извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, издату од
надлежне здравствене установе (не старије од шест
месеци од датума објављивања конкурса - оригинал или оверена фотокопија); извештај просветног
саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата ( уколико је кандидат
имао стручно-педагошки надзор) а уколико нема
овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву на
околност недостављања извештаја; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора установе;
оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеним испиту за
директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора установе);
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). Комисија за избор
директора ће након обраде конкурсне документа-

ције и утврђивања испуњености законом прописаних услова за избор директора, обавити интервју са
кандидатима. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореној коверти, лично у службу
администрације Предшколске установе од 7 до 15
часова или поштом на адресу: Предшколска установа „Милица Ножица”, 14000 Ваљево, Владе Даниловића 9, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора”. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити
од секретара установе, на телефон: 014/228-633.

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПИН”
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у сва звања за ужу научну
област Педагошко дидактичке науке
са 50% радног времена, на период
од 5 година, а редовни професор на
неодређено време

УСЛОВИ: доктор педагошких наука. У звање доцента може бити изабрано лице које је претходне
степене студија завршило са просечном оценом
најмање 8, односно које има најмање три 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. У звање
ванредног професора може бити изабрано лице
које има више научних радова од значаја за развој
науке, у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама, оригинално стручно остварење (проје-

кат, студију, патент, оригинални метод, нову сорту и
сл.), 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. У звање редовног
професора може бити изабрано лице које има већи
број научних радова који утичу на развој научне
мисли у ужој области, објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама,
већи број научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима,
објављен уџбеник или монографију или оригинално
стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка на факултету, учешће
у завршним радовима на специјалистичким и мастер
академским студијама.

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Индустријско
инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном
звању, списак објављених научних и стручних радова,
књиге и сами радови), подносе се Факултету у року од
8 од дана објављивања у публикацији „Послови”, на
адресу: Технички факултет „Михајло Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Електронска управа

ВЕЛИКА УШТЕДА ВРЕМЕНА И НОВЦА
„Електронска управа је најефикаснији начин борбе против корупције и најбољи начин
за пружање квалитетне и брзе услуге грађанима и привреди“, каже председница
Владе Србије Ана Брнабић

З

ахтеви за издавање уверења, извода
из матичних књига рођених, умрлих
и венчаних, уверења о држављанству,
већ неколико година могу се поручити преко портала е-Управе. Повезаност свих
градских општина између себе омогућила је
бржи и ефикаснији начин рада. Грађанима
Србије доступнe су нове услуга преко портала Електронске управе. Новина је да су међу
њима и подношење захтева за родитељски и
дечји додатак, али и уверење о одслужењу
војног рока. Државне институције које имају
потребу за прибављањем уверења која су
доступна преко портала биће у обавези да
саме прибаве потребну документацију, а не
од грађана, како је то до сада била пракса.
„Верујем да на крају мандата ове владе
Србија може да изгледа другачије и да буде
много конкурентнија земља“, рекла је Брнабићева.
На унапређењу портала е-Управе Влада
је почела интензивно да ради. Премијерка је

посетила такмичаре првог државног хакатона - #CodeGovernment, са циљем да се пронађе решење за редизајн националног портала е-Управа и поручила да Србија треба више
да се ослања на домаћу памет и креативност
него на стране корпорације, што је био случај
у претходном периоду, када је Србија развијала државну управу.
„То је јако скупо за државу и тако постајемо зависни од великих страних компанија
са којима смо развијали државну управу у
претходном периоду. Треба да ставимо тачку
на то и да више радимо са домаћим иноваторима, као и да у захтеван процес дигитализације укључимо факултете, академије и све
грађане. Зато је овај хакатон важан“, истакла
је Брнабићева.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА HR СЕКТОРА ЈЕ НЕОПХОДНА
У Београду је први пут организована конференција „HR Experience“, која је окупила
водеће стручњаке из те области, а међу њима и један од најбољих светских менаџмент
едукатора и најиновативнијих лидера Дејв Улрих. Они су поделили своја знања и искуства
и дискутовали о актуелним трендовима.
Марија Десивојевић Цветковић, из компаније Делта холдинг, истакла је током своје презентације да највише вреднује и поштује људе који раде у људским ресурсима и да сматра
да неке западне компаније не греше када истичу да је HR директор заправо други човек
компаније.
Џејмс Чепмен, главни човек за аквизицију талената компаније „Нордеус“, рекао је да је
изазов привући таленте из иностранства у Србију. „Наша земља је тржиште које се развија и у том смислу може доста тога да понуди потенцијалним кандидатима као и самим
запосленима. Најбољи начин да се то оствари су вредности које компанија негује у свом
колективу”, истакао је он.
Од многобројних компанија које су се пријавиле да презентују своје HR праксе, стручни
жири је одабрао представнике из 5 компанија који су присутнима представили своје пројекте. Праксе су обухватале откључавање лидерског потенцијала у компанији, аутоматизацију
HR процеса у дистрибуцији и логистичким услугама, мотивацији девелопера да се експонирају, таленат scholarship програмима, као и како бити задовољан послом.
Ј.Бајевић

Бесплатна публикација о запошљавању

Како је рекла, Србија има озбиљан потенцијал да се трансформише у напредно
дигитално друштво.
Она је захвалила Стартиту и Иницијативи Дигитална Србија на организацији такмичења, и означила их као најбоље партнере
Владе и Канцеларије за е-Управу у процесу
дигитализиције Србије.
Представник Иницијативе Дигитална Србија и организације Стартит Вукашин
Стојков рекао је да та организација и чланице Иницијативе улажу велико знање и богато
искуство у хакатон, који је важан корак ка
успешној дигитализацији и креирању модерног и прогресивног друштва.
„Не очекујем да ћемо решити све проблеме за 48 сати, али сматрам да је сарадња
привреде и државе изузетно важна, јер само
заједно можемо да креирамо решења која ће
бити на добробит свих грађана и компанија“
- рекао је Стојков.
Једна од учесница такмичења, Марија Петровић, истакла је да је сваки хакатон за такмичаре тест издржљивости и померања граница, али и прилика да остваре нове контакте.
„За мене је важно што овај хакатон, за
разлику од осталих на којима сам учествовала, није фокусиран само на бизнис, већ је усмерен на решење које ће имати јавни значај“,
рекла је Марија.
Први државни хакатон је такмичење
програмера и дизајнера намењено тражењу
бољег и функционалнијег технолошког решења које треба да унапреди корисничко
искуство националног портала е-Управа.
Учествовало је укупно 14 тимова - девет у
Београду и пет у Нишу, а на крају такмичења
додељене су три награде - ваучери у вредности од по 2.500 долара у динарској противвредности за куповину у продавницама
технике.
Катарина Јовичин
13.06.2018. | Број 781 |

57

Укључи се! - Пројекат социјалне инклузије младих без родитељског
старања и деце палих бораца

БУДИ СВОЈ!

Циљ пројекта је да се предузетници и привредни сектор информишу о
субвенцијама приликом запошљавања младих без родитељског старања
и заједно са Националном службом и другим установама пруже подршку
овим младим људима на почетку њиховог професионалног пута
„Представи све“ је пројекат социјалне инклузије младих без родитељског старања и деце палих бораца, који организују Фондација
„Укључи се“ и хуманитарна организација „СОС Дечија села Србије“.
Циљ пројекта је да се предузетници и привредни сектор информишу
о субвенцијама приликом запошљавања младих без родитељског старања и заједно са Националном службом и другим установама пруже
подршку овим младим људима на почетку њиховог професионалног
пута.
У Србији живи и одраста око седам хиљада деце без родитељског
старања. У систем социјалне заштите укључују се тако што се додељују
хранитељским породицама и ту су све док не заврше школовање. Међутим, оног тренутка када напусте своје хранитељске породице настају
проблеми, јер они нису спремни да се суоче са свакодневним изазовима.
Напуштање система социјалне заштите значи и престанак помоћи коју
су имали до тада, односно ови млади људи бивају препуштени сами себи.
„На тржишту рада, које је такво какво јесте, они тешко могу доћи
до посла. Уз одсуство подршке, породице и свега оного што младима
недостаје, ситуација постаје још тежа. Због тога и кажемо да је период
осамостаљивања најделикатнији процес у њиховом одрастању. Зато
смо започели пројекат под називом ‚Буди свој‘ још пре две године, уз
стратешко партнерство Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, као и Министарства омладине и спорта. У оквиру програма одржан је низ радионица широм Србије, које су за циљ
имале да кроз интерактиван и забаван начин младе науче како да
комуницирају, на који начин да одржавају међуљудске односе, како да
саставе CV, како се представити послодавцу“, рекла је Милена Јакшић,
координаторка пројекта „Буди свој“.
У склопу пројекта купљено је и опремљено имање које се налази у околини Зрењанина, у коме ће млади моћи да се обуче за
пољопривредне радове.
Циљ пројекта „Јаки млади“ је подршка младима који се налазе у ризику, односно који су у поступку социјалне заштите или који су некада
били у хранитељским породицама. Националним акционим планом запошљавања дефинисане су категорије теже запошљивих лица, које имају
приоритет приликом запошљавања. У 2018. години млади до 30 година
старости који имају статус деце без родитељског старања, препознати су
као једна од категорија теже запошљивих лица са евиденције НСЗ.
„Национална служба за запошљавање у сарадњи са надлежним
министарствима, као и са стратешким партнерима, препознала је
младе као категорију која има проблема са запошљавањем и којима
је потребна додатна подршка. Млади који завршавају школе немају
довољно практичног знања, немају довољно вештине, а то је оно где
им је у сваком тренутну потребна подршка. Национална служба већ
годинама примењује индивидуални приступ у раду са незапослени-
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ма, односно утврђујемо шта је свакоме потребно, које су способности
појединца, вештине, и шта је то што би могло у оквиру мера НСЗ да
се предузме како би се њихов статус променио. Ове године млади
без родитељског старања имају приоритет при укључивању у мере и
програме запошљавања, зато је битно да буду искрени када се обрате
својим саветницима. За 2018. годину у оквиру програма и мера опредељено је 3,6 милијарди динара за активности НСЗ и додатних 550
милиона динара за запошљавање особа са инвалидитетом. Ми верујемо да ће више од 130 хиљада лица проћи кроз наше обуке и да ће 7.600
особа са инвалидетом бити обухваћено програмима који су намењени
њима“, рекао је Срђан Андријанић, саветник за запошљавање ОСИ.
Национална служба за запошљавање и ове годинe објавила је
низ јавних позива са конкретним мерама. Један од њих, који је посебно интересантан послодавцима, јесте програм који обухвата субвенцију за отварање нових радних места. То значи да послодавац
који послује у приватном сектору и запошљава лице које испуњава
услове конкурса може да оствари субвенцију у износу од 180.000 до
300.000 динара бесповратних средстава, уз обавезу да лице задржи
12 месеци у радном односу. Висина средстава зависи од развијености
општине из које долази послодавац.
Стручна пракса је један од начина на који млади могу да стекну
одређена практична знања и вештине. За младе који размишљају о
сопственом предузетништву постоји сет мера, а једна од њих је и обука „Пут до успешног предузетника“.
Поред наведених мера, послодавцима и незапосленима са евиденције Националне службе за запошљавање на располагању су и бројне
друге мере и активности које за циљ имају конкурентно иступање на
тржишту рада, односно повећање запошљивости. Први корак је пријава
на евиденцију Националне службе за запошљавање, а потом индивидуални разговори са светницима за запошљавање, на којима се могу сазнати бројне информације о свему што незапосленима и онима који желе
промену на пословном плану стоји на располагању. Подршка коју пружамо није само саветодавна, већ постоје и бројни финансијски програми
помоћи, при чему млади увек имају приоритет.
Катарина Јовичин
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Перспективе жена у технологији

РОДНИ ЈАЗ У ТЕХНОЛОШКОМ СЕКТОРУ

Деведесет одсто девојчица у Србији у основним школама показује интересовање да
се на неки начин бави дигиталним технологијама, али та заинтересованост опада
током средњег образовања, те их заправо само 15 одсто завршава у тој области,
подаци су Министарства трговине, туризма и телекомуникација, изнети
на конференцији на којој се говорило о могућностима жена у ИТ сектору
Успешан завршетак тромесечног менторског програма „Women
in Tech“ обележен је конференцијом „Перспективе жена у технологији“ у Амбасади САД. То је програм који представља платформу за
развој вештина и професионалног повезивања и има за циљ да повеже успешне жене из пословног света и стартап заједнице, како би се
професионално развијале и учествовале на радионицама за лични и
професионални развој.
Ученице средњих школа из Београда имале су прилику да чују
какво је професионално искуство Татјане Матић, државне секретарке у Министарству трговине, туризма и телекомуникација и Данијеле
Тркуље, директорке компаније „Гартнер“ за Србију. Након разговора
организоване су десетоминутне сесије брзог менторства, на којима је
било речи о започињању каријере у технологији, најчешћим изазовима који стоје на путу успеха, али и о креативној страни ове индустрије.
„Данас када и девојчице и дечаци подједнако користе паметне
телефоне и рачунаре, родно усмеравање приликом избора дигиталне професије чини се да није могуће. Ипак, девојчице се при крају
основног и средњег школовања не одлучују за ове професије, подстакнуте уверавањима да немају довољно способности. Зато је важно да
образовни систем, држава и медији, утичу на промену ове свести и
да промовишу и подстичу смањење и уклањање родног јаза у технолошком сектору, јер мање жена данас у ИТ-у значи мањи број жена
и у свим иновативним привредним гранама у будућности које ће

се развијати из ИТ-а“, рекла је државна секретарка Татјана Матић и
додала да ће у социјалном смислу тај родни јаз произвести и мање
жена у плаћенијим професијама. „Дакле, уколико не постигнемо родни баланс у овом сектору, жене једноставно неће имати бенефит од
дигитализације“, истиче она.
Саветница у трговинском одељењу Амбасаде САД Зорица Михајловић истакла је да је оно што овај програм разликује од осталих
који се баве темом дигиталне трансформације друштва, јесте што
се на овај незаустављиви процес гледа из угла жена запослених у
том сектору, које равноправно и у истој мери доприносе променама
у друштву.
„Women in Tech платформа је креирана у циљу повезивања успешних и остварених жена из пословног света и стартап заједнице, спремних да заједничким напорима превазиђу предрасуде, присутне широм
технолошке и дигиталне индустрије. Имајући у виду да дигитализација
већ сада прожима све сфере живота и пословања, идеја нам је да кроз
синергију државе и приватног сектора инспиришемо и оснажимо девојке које ће за неколико година заузети лидерске позиције у нашем
друштву“, рекла је Диана Глигоријевић из Америчке привредне коморе
у Србији. Поред коморе, пројекат су спровели и Трговинско одељење
Амбасаде САД у Србији, уз подршку Стартит центра, ICT Hub-а и Impact
Hub-а.
Јелена Бајевић

Недеља иновација 2018

ПОВЕЗАНОСТ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ
Више од 100 учесника дало је свој допринос током бројних панела, предавања и
презентација, на којима су представљена најбоља искуства, примери из праксе и
иновативни пројекти који доприносе трансформацији економије и друштва
На конференцији „Наука у сусрет привреди“, у склопу манифестације „Innovation week 2018”, првог научно-корпоративног скупа те врсте,
учесници су имали прилику да чују угледне представнике научне заједнице и привреде, стартап екосистема, али и госте из иностранства и
представнике ресорних министарстава и Владе Републике Србије.
Више од 100 учесника дало је свој допринос током бројних панела, предавања и презентација, на којима су представљена најбоља искуства, примери из праксе и иновативни пројекти који доприносе трансформацији економије и друштва.
Током два дана конференције, учесници су имали прилике да чују представнике најстакнутијих домаћих и светских компанија које
послују у региону, као што су: АИК банка, ИКЕА, Асеко, Сименс, РТС, НИС, Делта холдинг, Тетрапак, Оракл, Телегруп, Рајфајзен банка и многих
других које успешно послују на домаћем, али и на светском тржишту.
Представници Српске блокчејн (blockchain) иницијативе и Иницијативе Дигитална Србија изазвали су посебну пажњу указујући на шансе
за убрзани развој које леже у имплементацији нових технологија. Тема од посебног значаја је била примена блокчејн технологије која трансформише економске и друштвене системе из темеља, а представили су је експерти УНДП, MVP Workshop-а, Српске блокчејн иницијативе,
компаније GameCredits, као и организатори Blockchain Belgrade конференције.
Нарочито је био динамичан панел о FinTech и будућности криптовалута. Учесници су могли да се упознају са представницима растуће
стартап заједнице у Србији, али и да током студијске посете Новом Саду обиђу Пословни инкубатор у том граду. Приликом посете Новом Саду
BioSense институт отворио је своја врата учесницима прве „Недеље иновација“.
На конференцији су учествовали и најистакнутији представници научне заједнице из најзначајнијих академских и научних институција, као што су Ректорат Универзитета у Београду, Иновациони центар ЕТФ-а, Научно-технолошки парк Београд, Институт „Михајло Пупин“,
BioSense институт, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Институт за физику, Иновациони фонд, Факултет организационих наука, Саобраћајни факултет, Машински факултет, Пољопривредни факултет, Електротехнички факултет и Економски факултет
Универзитета у Београду, као и Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
Скуп је одржан у организацији АФА асоцијације и у сарадњи са Иновационим центром ЕТФ-а и Научно-технолошким парком Београд, а
уз подршку генералног партнера АИК банке а.д. Београд.
Конференција „Innovation week 2018“ има за циљ да створи платформу за повезивање науке и привреде и да једном годишње представи
домаће потенцијале и најбоље примере иновација, како у научним институтима тако и у растућој стартап заједници, али и да укључи водеће
домаће и светске компаније из чијих искустава можемо да учимо. Заједно на истом месту и ове године иноватори, научници, лидери у корпорацијама, предузетници, инвеститори, стартапови, непрофитне организације, инвестициони фондови и представници Владе окупили су се
са циљем да представе напредне идеје из области науке и технологија које могу да унапреде индустрију, подстакну економију и допринесу
решавању најважнијих проблема друштва.
Извор: https://pcpress.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању
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Делегација НР Кине у посети Националној служби за запошљавање

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА У ОБЛАСТИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Гостима су представљени програми запошљавања, као и остале мере и активности
НСЗ, а указано је и на силазни тренд кретања стопе незапослености

Национална служба за запошљавање била
је домаћин делегацији Министарства за људске
ресурсе и социјалну сигурност НР Кине, 8. јуна,
у Филијали за град Београд НСЗ. Том приликом
су гостима из Кине представљени пословање,
организација, програми и мере активне политике запошљавања који се спроводе једнообразно на територији целе Србије.
Начин рада НСЗ презентовао је заменик
директора Петар Јарић, који је свим присутнима приближио историју развоја НСЗ
и објаснио да НСЗ делује на националном,
регионалном и локалном нивоу, те да национални ниво покрива дирекција са својим
секторима, регионални ниво покривају две
покрајинске службе, за Војводину и Косово
и Метохију, док локални ниво покривају филијале, испоставе и канцеларије, које нуде
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услуге својим грађанима. У наставку је навео
да је основна област пословања НСЗ посредовање у запошљавању, тј. посредовање између послодаваца и тражилаца посла, те да
се услуге које служба пружа незапосленима
и послодавцима константно уапређују.
Такође, приказани су подаци о финансијским средствима која се из буџета
издвајају за активне и пасивне мере запошљавања, а представљени су и програми запошљавања, као и остале мере и активности
НСЗ. Јарић је указао на силазни тренд кретања стопе незапослености, као и средстава
намењених за исплату новчаних накнада,
посебно у првом кварталу 2018. године.
„У будућности видимо НСЗ као водећу институцију у области посредовања у запошља-

вању и настојимо да постанемо модеран европски сервис за тржиште рада“, закључује Јарић.
Заменик директора Филијале за град
Београд НСЗ Синиша Кнежевић изнео је податке са територије града Београда и навео:
„На евиденцији имамо тренутно 81.998 незапослених лица, што је за 13,9% мање у односу на исти период претходне године. Само у
првих пет месеци је запослено 33.000 лица на
територији града Београда, кроз спровођење
мера активне политике запошљавања. Од
мера посебно морамо издвојити сајмове запошљавања. Само у прошлој години је одржано
11 сајмова, где је ефекат запошљавања 32%.
Такође, у Филијали за град Београд у оквиру
Одељења за управне и заступничке послове
бавимо се и издавањем дозвола за стране
држављанине. Издали смо око 5.000 радних
дозвола, од чега је 1.330 или четвртина издата држављанима НР Кине“, наводи Кнежевић.
Скуп је био изузетно интерактиван, па
су представници делегације добили одговоре на многобројна питања, о законској
регулативи и НАПЗ-у, односу између НСЗ и
надлежног министарства, организационој
структури НСЗ, начину на који се финансира
НСЗ и слично. Такође, дискутовало се о информисању назапослених и послодаваца путем сајта, улози приватних агенција, систему
осигурања за случај незапослености и друго.
По завршетку дискусије, чланови делегације су са представницима НСЗ обишли
филијалу, где су се упознали са начином
рада београдске филијале НСЗ, разговарали
са руководиоцима организационих делова,
запосленима на издавању дозвола за странце и психолозима који раде на пословима
професионалне оријентације и осталима.
Тамара Сарић

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

Млади предузетници

НАГРАЂЕНЕ НАЈБОЉЕ ИДЕЈЕ
Главна награда је седам дана боравка у технолошком хабу Сосијете женерал
групе у Паризу, као и 500 евра џепарца за сваког члана тима и обилазак
Париза балоном. Француски институт у Србији ће победницима приредити и
јединствено упознавање са француском културом

В

елики наградни конкурс Генератор
Флуо, који је покренула Сосијете женерал банка са партнерима, завршен
је проглашењем најбољих предузетничких иновација. На конкурсу су учествовали студенти који имају нову или желе да
развију постојећу предузетничку идеју, без
обзира која делатност и област су у питању.
Стручни жири је пре свега оцењивао колико
је пројекат иновативан и да ли је одржив на
тржишту, а у последњи круг ушло је десет
најбољих. Пројекти финалиста представљени
су на сајту Генератора посебним видео-презентацијама.
За конкурс је владало велико интересовање, па је тако пристигло више стотина оригиналних идеја младих, а у само такмичење
пласирале су се само најбоље и најоригиналније. Главну награду, пут у Париз и седам
дана боравка у технолошком хабу Сосиејте
женерал групе, освојио је тим из Ниша са
производом HearO Glasses, који је због много
разлога привукао пажњу јавности.
Овај тим осмислио је оригиналан и користан производ – паметне наочаре намењене глувим људима, који им омогућава лакше
сналажење у собраћају тако што их упозорава на опасности анализом опасних звукова.
Ове наочаре изгледају као сваке друге, с том
разликом што некоме могу да спасу живот.
Конкретно, у оквир наочара уграђене су
ЛЕД диоде, које светлосним сигналима на
интуитиван начин упозоравају корисника о
непосредној опасности. То је иновација која
ће сигурно променити живот онима који се
свакодневно сусрећу са низом проблема због
недостатка слуха.
„Свако од нас је свестан опасности која
вреба док се крећемо саобраћајем носећи
слушалице и слушајући музику. Замислите да сте у прометној улици у којој се нешто
опасно дешава иза или поред вас, али ван
вашег видног поља, а ви немате представу
о томе и не можете да адекватно избегнете
опасност због тога што не чујете. Тај осећај
угрожености има свакодневно 328 милиона
глувих и људи који воле да носе слушалице и
слушају музику док су у саобраћају. Наш тим
жели да сваком човеку омогући заштиту од
опасности и пружи сигурност у свакодневним ситуацијама“, кажу у тиму HearO Glasses.
Они објашњавају да је производ намењен глувима и људима који воле да слушају музику док су у саобраћају. Штити их од
опасности дајући светлосне сигнале, па тако,
уколико опасан звук долази са леве стране,
светло ће се појавити на левој страни оквира,
а ако долази отпозади, светлеће доња страна
оквира. Корисници ће моћи да изаберу облик
оквира који им се највише допада и пристаје,
као и боју наочара, а такође ће моћи да уграде у њих своја стакла уколико имају диоптрију. Излазак на тржиште је планиран за
крај ове године.
Бесплатна публикација о запошљавању

О ИНОВАТОРИМА
HEARO GLASSES
Анђела Коцић бави се хардвером наочара. Она је тим лидер и задужена је за
комуникацију са јавношћу, таргетирање
циљне групе и води припрему crowdfunding
кампање. Бојан Драшко посвећен је решавању хардверских проблема и бави се
финансијама уз помоћ ментора. Душан Димитријевић се бави развојем софтвера који
ће омогућити наочарима да обрађују информације на најефективнији начин. Поред
тога се бави маркетингом и промоцијом на
друштвеним мрежама.

Циљ такмичења Генератор Флуо је подршка младим иноваторима и предузетницима,
док су се у пројекат укључиле и многобројне домаће компаније које су за учеснике обезбедиле
и специјалне награде. Главна награда је седам
дана боравка у технолошком хабу Сосијете женерал групе, као и 500 евра џепарца за сваког
члана тима и обилазак Париза балоном. Поред
тога, Француски институт у Србији ће победницима приредити и јединствено упознавање са
француском културом.
HearO Glasses тим припрема и кампању
за септембар, када ће се представити широј

јавности, а током лета радиће на усавршавању производа.
Поред главне награде, додељене су и друге награде. Награду публике, пакет паметних
уређаја „Тесла“, освојио је тим Кадрови.рс, чија
платформа повезује студентско-омладинске
задруге и студенте заинтересоване за рад. Компанија „Гигатрон“ обезбедила је мобилне телефоне за сваког члана тимова Компостана и
Зелена Зона. Пројекат Компостана бави се прерадом биоразградивог отпада на депонијама у
органско ђубриво - компост, а Зелена Зона решењима за производњу траве у контролисаним
условима са циљем да пољопривредници могу
да квалитетно хране стоку током целе године.
Награде су добили и тимови Фреон Фрог,
који је осмислио решење за коришћење фреона
унутар нове регулативе за економичније и еколошке расхладне системе, тим Trusteed са платформом која повезује особе које имају много
пратилаца на друштвеним мрежама са онима
који желе да промовишу производе и услуге добио је менторски програм Стартита уз директно
аплицирање за улаз у Стартап академију.
ICT Hub центар за технолошко предузетништво обезбедио је три месеца менторске
подршке и презентовање пред инвестиционим
фондом за тим Pirate Art, који производи естетске облоге уз помоћ 3Д штампе за особе са
инвалидитетом, док је Зелена Зона освојила и
менторски програм у Истраживачко-развојном
центру ФОН-а.
Јелена Бајевић
Извор и фотографије: www.generator.rs
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Додељени уговори корисницима програма запошљавања и стручне праксе у Новом Пазару

ДИРЕКТНА ПОМОЋ

За програме запошљавања лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима, одобрено је близу 12 милиона динара, а укључено је 56 незапослених код
50 различитих послодаваца. По програму стручне праксе биће ангажована 172 лица,
за шта је издвојено 28 милиона динара
У Филијали Нови Пазар НСЗ организована је свечана додела уговора корисницима програма запошљавања и стручне праксе. Кроз
програм самозапошљавања, у чију реализацију је уложено преко 13
милиона динара, сопствени бизнис ће покренути 76 лица. За програме
запошљавања лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима, одобрено је близу 12 милиона динара, а укључено је
56 незапослених код 50 различитих послодаваца. По програму стручне праксе биће ангажована 172 лица, за шта је издвојено 28 милиона
динара.
Уговоре су корисницима уручили директор НСЗ Зоран Мартиновић, градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац и директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић.
„У првој фази смо укључили више од 300 људи са евиденције незапослених, где је уложено више од 53 милиона динара за постицање
запошљавања. Ово није крај, јер у наредном периоду очекујемо реализацију и осталих финансијских мера по различитим програмима
запошљавања“, истакао је Мартиновић и додао да треба рачунати и на
додатна средства из приступних фондова Европске уније и средства
локалне самоуправе, чиме ће се знатно повећати број новозапослених
лица.
Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац истакао је задовољство због успешне сарадње на свим пољима коју Градска управа Новог Пазара има са Националном службом за запошљавање, што је резултирало повећаним бројем запослених младих и отварањем нових радних места.
Директор новопазарске филијале НСЗ изразио је задовољство што је ове године знатно повећан износ опредељених средстава за Филијалу Нови Пазар по свим програмима активне политике, чиме је омогућено укључивање већег броја лица у све програме запошљавања у
односу на прошлу годину.
У просторијама Градске управе Нови Пазар потписан је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне
политике запошљавања за 2018. годину између НСЗ - Филијале Нови Пазар и Града Новог Пазара. Споразум су потписали градоначелник
Новог Пазара Нихат Бишевац и директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић, у присуству директора Националне службе за запошљавање Зорана Мартиновића.
Овим споразумом је предвиђено да се обезбеди близу 20 милиона динара за финансирање субвенција за запошљавање 100 лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима. Учешће Града Новог Пазара износи 10 милиона динара, а преостали износ
финансираће Национална служба за запошљавање.
„На овај начин Нови Пазар обезбеђује директну помоћ послодавцима од 200.000 динара за свако новоотворено радно место“, истакао је
градоначелник и додао да ће и у наредном периоду Градска управа помагати привреднике, како би подстакла раст запошљавања и обезбедила бољи привредни амбијент.
„Желим да изразим велику захвалност, прво генералном директору, који константно пружа помоћ у спровођењу свих активности филијале, али и градоначелнику на одличној сарадњи, захваљујући чему ми константо бележимо раст броја запослених у Новом Пазару“, истакао је
Фахрудин Ђекић, директор новопазарске филијале НСЗ и најавио да ће у наредном периоду први пут бити званично
Аида Бојаџић
потписан и споразум са Градом Тутином.

БРЖЕ И ЕФИКАСНИЈЕ ПОСЛОВАЊЕ
Коришћење најновијих трендова и технологија важно за процес дигиталне
трансформације пословања
У Привредној комори Србије је истакнуто да је према подацима Народне банке Србије у 2017. години реализовано 57 одсто трансакција платним
картицама, а само прошле године обављено је и преко милион и по интернет плаћања.
Помоћник министра за информационо друштво и информациону безбедност Сава Савић је на 16. традиционалном саветовању „Платне картице 2018“,
на коме су представљене новине у картичарству и безготовинском начину плаћања, истакао да се услед трендова дигиталне трансформације пословања
највеће промене дешавају у банкарству и додао да када је у питању примена нових технологија, банкарски сектор је један од најдинамичнијих.
У сегменту платних картица лежи огроман потенцијал за идентификацију приликом извршавања електронских сервиса државе, привреде, банака
према грађанству и према фирмама, јер квалификоване електронске сертификате за кваилификован електронски потпис, који је изједначен законом са
својеручним потписом, има свега пет одсто грађана.
„Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења омогућиће брже и ефикасније пословање са
смањењем трошкова“, рекао је Савић.
„Развојем бесконтактних смарт картица и напретком технологије ‚дигиталног новчаника‘, инстант плаћања, информационо-комуникационе технологије омогућиле су потпуну дематеријализацију новца, до те мере да и сам новац постаје специфична монетарна информација“, закључио је Савић.
Према речима помоћника министра, очекује се да ће банке постати пружаоци услуга електронске идентификације и да ће корисници са
Катарина Јовичин
својим е-банкинг креденцијалима моћи да приступе услугама електронске управе.
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ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ХАБ У
НОВОМ САДУ
У циљу подстицања развоја предузетништва,
промовисања предузетничког духа и јачања
свести код младих људи о могућностима и
шансама које нуди предузетништво, Привредна
комора Србије отворила је први Предузетнички
хаб у Регионалној привредној комори
Јужнобачког управног округа у Новом Саду

„Привредна комора Србије активно је укључена у програм ‚Деценија
предузетништва‘ који поред финансијске подршке обухвата и различите
иницијативе, мере и пројекте усмерене на развој предузетничког духа, нарочито код младих, едукације, стручну и консултантску помоћ за унапређење
пословања предузетника. У складу са тим, Привредна комора Србије покренула је и иницијативу за оснивање предузетничких хабова у регионалним
привредним коморама“, рекла је директорка Сектора предузетништва ПКС
Бранислава Симанић, отварајући Предузетнички хаб.
Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за привреду, нагласио
је да локална заједница, Град Нови Сад, подржава оснивање Предузетничког
хаба и да ће се активно укључити у реализацију свих његових активности.
„Комора ће кроз међусобну сарадњу и заједничке активности субјеката који делују у области предузетништва, а то су удружења предузетника,
локалне самоуправе, канцеларије за локални економски развој или развојне
агенције, афирмисати рад хаба”, каже Славко Новаковић, заменик председника Парламента предузетника ПКС.
Након отварања одржана је радионица „Улога и значај Предузетничког хаба за унапређење рада и развоја активних предузетника и подршка
и подстицај за оснивање нових привредних субјеката“. Током своје презентације Жељко Илић, директор „ИН центра“ из Београда, истакао је да хаб
представља место окупљања предузетничке заједнице и потенцијалних
предузетника који ће им пружати подршку у покретању бизниса, бити механизам за повезивање са фондовима и бавити се програмима за развој
предузетничких идеја и иницијатива.
Извор: ПКС

Универзитет у Београду
Центар за развој каријере

ПОЗИВ ЗА ПРАКСУ
Отворен је позив за обављање стручне
праксе у области грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре у летњем циклусу за 180
студената. Пријављивање за други циклус
стручне праксе траје до 17. јуна 2018. до
поноћи и врши се искључиво електронским
путем на порталу www.studentskapraksa.com

Универзитет у Београду – Центар за развој каријере у сарадњи са
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре позива
студенте Грађевинског, Саобраћајног, Машинског, Електротехничког,
Архитектонског, Рударско-геолошког, Факултета безбедности, ФОН-а,
Правног, Математичког, Географског, Економског, Пољопривредног,
Филолошког, Факултета политичких наука, да се пријаве за обављање
стручне праксе у секторима и органима Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, јавним предузећима и стручним установама и агенцијама из ресора министарства.
У летњем циклусу, који траје од јула до септембра ове године, планирана је реализација праксе за укупно 180 студената. Највише места
отворено је за студенте техничких факултета Универзитета у Београду, а међу институцијама које су отвориле највећи број места налазе се: Аеродром „Никола Тесла“, Инфраструктура Железнице Србије,
„AirSERBIA“, као и сектори и органи Министарства.
Пријављивање за други циклус стручне праксе траје до 17. јуна
2018. до поноћи и врши се искључиво електронским путем на порталу
www.studentskapraksa.com.
Потребно је да студент направи кориснички налог у зони за студенте и дода своју биографију, а затим да одабере жељену позицију из
базе пракси и пријави се.
Одабрани ће праксу имати од 2. јула до 28. септембра ове године, у
складу са захтевима одговарајућег студијског програма и у договору са
супервизорима праксе из предузећа и установа које учествују у програму.
Стручна пракса у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре реализује се другу годину заредом, на основу потписаног протокола
о сарадњи између Универзитета у Београду и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Планирано је да се током године пракса реализује у три циклуса. До сада је праксу у оквиру овог програма прошло око 400 студената. Извор: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs

КОНКУРС ЗА СТАРТАП АКЦЕЛЕРАТОР

И ове године ће бити одабрана три тима која ће у наредних годину дана, бесплатно,
саветовати директори и менаџери највећих француских компанија које послују у Србији, а са
циљем да им својим искуством, контактима и идејама помогну у развоју бизниса
У циљу подршке предузетништву и развоја нових технологија, Француско-српска
привредна комора поново је отворила конкурс за „Стартап акцелератор“. У питању је програм бесплатне менторске подршке за стартапове и предузећа основана пре највише годину дана. Удружење француских компанија позива све заинтересоване тимове и предузећа
да искористе ову шансу и пријаве се до 15. јуна ове године.
Овај програм реализован је прошле године, када су путем конкурса примљена два стартапа, чије су осниваче саветовали генерални директори неких од највећих француских компанија
у Србији кроз менторство.
И ове године ће бити одабрана три тима која ће у наредних годину дана, бесплатно, саветовати директори и менаџери највећих француских компанија које послују у
Србији, а са циљем да им својим искуством, контактима и идејама помогну у развоју
бизниса. Одабрани стартапови аутоматски ће освојити и бесплатно чланство у Француско-српској привредној комори на период од годину дана.
На конкурс за „Стартап акцелератор“ се могу пријавити сви стартапови који су основани пре највише годину дана и предузетници до 40 година старости, који имају пребивалиште у Србији. Могу да се пријаве тимови до три члана, од којих је највише један страни држављанин.
Конкурс је отворен за пројекте из свих индустрија, с тим што се саветује да обавезно на неки начин укључе дигиталне технологије и уколико је могуће буду оријентисани на глобално тржиште.
Пријава се врши попуњавањем упитника на сајту Коморе: www.ccfs.rs до 15. јуна 2018.
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

